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پالســتیک به بهبود جای جای زندگی ما از چگونگی حفظ مواد 
غذایــی گرفته تا، ممانعت از دســتکاری داروهایمان، پرداخت 
هزینه کاالها و مدیریت بهداشــت شــخصی کمک کرده است.
بــا اینحــال از آن زمــان تبدیــل بــه یــک عامــل مخــرب زیســت 

محیطی شده است.
پالســتیک ها ســیاره مــا را آلــوده، زنجیــره غذایــی مــا را در 
معــرض خطــر قــرار داده و ســالمت جامعــه جهانــی را بــه خطــر 
انداخته اند.مصرف کننــدگان نســبت به مضرات پالســتیک آگاه 
شده اند و تالش خود را برای کاهش اثرات ان آغاز نموده اند.
امــا نــوع دیگری از زباله های خطرناک تر و ســاخته دســت بشــر 
وجود دارد که بدون اینکه به آنها توجه شود به سیاره ما آسیب 
وارد می کند.زباله هــای الکترونیکــی مســلما بدتــر از پالســتیک 
هســتند، کــه ســاالنه چندین تن زباله ســمی تولید مــی کنند و 
آســیب جبران  ناپذیری به محیط زیســت وارد می کنند.در پایان 
ســال ۲۰۲۲، پیــش بینی شــده بــود که ۲.۱۳ میلیــارد کامپیوتر 
شــخصی، تبلــت و تلفــن همراه به سراســر جهان ارســال شــده 
است. در حال حاضرما در حال تولید دستگاه های الکترونیکی 
بــا ســرعتی نگــران کننــده هســتیم،و کمتر کســی بــه دوره پس 
ازازکارافتادگــی آنهــا فکــری کــرده اســت.با اینحال حــل مشــکل 
بــه یــک اقدام مشــخص خالصه نمیشــود:ما باید نحــوه طراحی 
محصوالت، نحوه نوآوری زیر ســاختها و سیســتمهای تولیدی و 
نحــوه آمــوزش عموم مردم در مــورد این موضوع را دوباره مورد 
ارزیابــی مجــدد قرار دهیم. غول های فنــاوری، مصرف  کنندگان 
و ارگان های دولتی در سرتاســر جهان همه مســئولیت دارند و 

باید پاسخگو باشند.

افزایش آموزش
شــکلی  بــه  الکترونیکــی  زباله هــای  مناســب،  مداخلــه  بــدون 
غیرقابــل کنترلــی رشــد خواهنــد کــرد.در طــول هشــت ســال 
در  الکترونیکــی  زبالــه  تــن  میلیــون   4۲۰.۳ حــدود  گذشــته، 
سراســر جهــان )معــادل وزن تقریبــاً 4۰۰ بوئینــگ 757( تولیــد 
شــده اســت. پیش بینی می شــود این رقم تا سال ۲۰5۰ به دو 
برابــر افزایــش یابد.ایــن آمارها نگــران کننده هســتند.بطوریکه 
ایــن موضــوع بــا فقــدان آمــوزش مصرف کننــدگان در هــر مــورد  
از چرخــه عمــر کاالهــای الکترونیکی گرفته تا آســیبهای زیســت 
محیطــی ناشــی از آن تشــدید میشــود.البته بخشــی از راه حــل 
شــاید در پرداختن به رفتارها نهفته باشــد: به عنوان مثال، می 
تــوان مصــرف کنندگان را تشــویق کرد که دســتگاه های خود را 
بــرای مــدت طوالنــی تری نگــه دارنــد، روی محصوالتی ســرمایه 
گذاری کنند که بادوام و بازیافت آنها آسان تر باشد، یا بدانند 
که زباله های الکترونیکی در نهایت پس از دور انداخته شدن، 
به کجا می روند.البته تشخیص اینکه دقیقا چه کسی مسئول 

این آموزش است، اهمیت بسزایی دارد.
آگاهی عموم از بازیافت افزایش یافته اســت زیرا درک و 
پذیرش سیاستهای دولتی آسان تر شده است.به همان اندازه، 
برندها خیلی زود به تقاضای مصرف کنندگان برای محصوالت 
و مواد قابل بازیافت پاسخ دادند.در واقع میتوان از فرآیندهای 
بازیافت پالستیک و مقوا چیزهای زیادی آموخت. در مجموع، 
برندهــا، تولیدکنندگان و سیاســت گــذاران میتوانند برای ایجاد 
یــک طرح اولیه قابل اجــرا برای بازیافت زباله های الکترونیکی 
همــکاری کنند.صنعــت الکترونیــک هنــگام فشــار بــرای تغییــر 
بایــد از ابتــکارات موجــود ماننــد Race to Zero اســتفاده کنــد.
و    Best Buy،H&M Group، Ikea،Kingfisher توســط  کــه 
Walmart تأســیس شــده اســت،در ایــن بیــن خــرده فروشــان 
تشــویق میشــوند تا اهداف اقلیمی مبتنی بر علم و برنامه های 
عملــی برای کاهش انتشــار گازهای گلخانــه ای تعیین کنند.این 
کمپین در حال افزایش است و از زمان راه اندازی، وعده هایی 
را از میلیونهــا خــرده فــروش اروپایی دریافت کرده اســت.البته 
این یک مثال شفاف از اینست که چگونه برندها میتوانند دور 
هــم جمع شــوند تــا گفتگوهایــی را پیرامــون فعالیتهای صنعت 
خــود آغــاز کننــد و خــود را مســئول بداننــد. غولهــای فنــاوری 
میتواننــد ابتــکارات خــود را براســاس این چارچوب مدل ســازی 
کننــد و بازیگــران اصلــی بخــش خــود را دور هــم جمــع کننــد تا 
وعــده کاهــش مشــابه در زباله هــای الکترونیکــی را بدهنــد یــا 
ایجاد محصوالتی متناسب با اقتصاد چرخشی را تسهیل کنند.

بهبود طراحی
مصــرف کننــدگان دائمــاً لــوازم الکترونیکــی بیشــتری را طلــب 
می کنند- که باید کوچک تر، سبک تر، سریع تر، کارآمدتر و زیباتر 
از قبــل باشــند. اغلــب، ایــن میانبرها بازیافت دســتگاهها را در 
پایان عمر دستگاهها دشوارتر میکنند.برای دستیابی به ظاهری 
خاص، کاالهای الکترونیکی معموال از چندین ماده مانند نقره، 
پالتین و پاالدیوم ســاخته شــده اند که همگی به هم چســبانده 
شــده اند که جداســازی و پردازش آن ها در جریان های بازیافت 
مربوطه را غیرممکن می کنند.الکترونیک مدوالر طرحی پایدار و 
بی ضرر برای محیط زیست است که میتوان ان را دنبال نمود.
بــرای مثــال Fairphone و Shiftphone با اثرات گلخانه ای کمتر 

طراحی شده اند.هدف نهایی اینست که دستگاهها کامالً قابل 
بازیافت شوند. با اینحال، این مفهوم نوآورانه به طور گسترده 
مورد پذیرش قرار نگرفته است. زیرا فناوری الکترونیک مدوالر 
تجربه کاربری بسیار ضعیفی را ارائه میدهد. هنگامیکه آیفون 
۱۳ اپــل را بــا Fairphone 4 ،بــا یکدیگــر مقایســه میکنیــم اولی 
دارای ۱۲.47 درصد تراکم پیکســلی باالتر، ۲.۰۳ برابر ســرعت 
دانلــود ســریعتر و 5۱ گــرم ســبک تــر از همتــای نســبتاً بد خود 
اســت. از طرفــی مصرف کننــدگان نمی خواهنــد بدلیــل پایــداری 
ســاختار و شــکل ان را به خطر بیاندازند.در حال حاضر، تولید 
یک تلفن یا دســتگاه الکترونیکی که کامالً قابل بازیافت باشــد 
و بتوانــد بــا مرغوبیــت و مطلوبیت لوازم الکترونیکی پیشــرو در 
بازار مطابقت داشته باشد، امری چالش برانگیز است.بنابراین 
دولتهــا بایــد سیاســت هایی را تدوین و بودجه بیشــتری را برای 
ســازمان ها و شــرکت هایی که روی طرح های پایدار کار می کنند 
اختصاص دهند که بتواند انتظارات مصرف کنندگان را برآورده  
و با با مشکل زباله های الکترونیکی مقابله کنند،که تا حدودی 
این اتفاق در حال رخ دادن است.دولت بریتانیا پیشنهاد کرده 
اســت کــه تــا یــک میلیون پونــد در پروژه هــای نوآوری ســرمایه 
گذاری کند که پایداری کل اکوسیستم تولید را  شامل میشود. 
البتــه ایــن مقدار بســیار ناچیز اســت، امــا میتواند یک ســراغاز 
باشــد.در ایــاالت متحــده، دولــت بایــدن بودجــه ۳75 میلیــون 
دالری را بــرای برنامه هــا و ابتــکارات جدیــد بازیافــت، اســتفاده 

مجدد و پیشگیری از تولید زباله اختصاص داده است.

ارتقا زیرساختها
بــرای ترغیــب بازیافــت زبالــه هــای الکترونیکــی، بایــد فناوری و 
روشــهای جدیــدی معرفــی شــود تــا هــم بــرای مصــرف کنندگان 
و هــم تولیدکننــدگان فنــاوری آســانتر در نتیجه جذابتر باشــد.
بســته بنــدی قابــل بازیافــت پــس از مصــرف یــک مــدل جالــب 
 Digital Watermarks Initiative،مثــال بــرای  میدهــد:  ارائــه 
HolyGrail ۲.۰  از واترمــارک هــای دیجیتــال بــرای بهبــود دقت 
تفکیک زباله در مقیاس استفاده میکند.با توجه به اینکه بطور 
فزاینده ای در طراحی کاالهای الکترونیکی از یک ماده استفاده 
میشود یک سیستمتفکیکمشابه برای کاالهای الکترونیکی می 
تواند به طور اساســی یک فرآیند بازیافت دشــوار را بهینه کند.
اما حتی قبل از پیاده ســازی این نوع فناوریها، زیرســاخت های 
محلــی بایــد بهبود یابد تا به مصرف کننــدگان کمک کنند که به  
راحتی کاالهای الکترونیکی را ، به جای احتکار یا دور انداختن 
غیراصولی آنها بازیافت کنند. تشویق مالی مراکز بازیافت برای 
جمــع آوری وســایل الکتریکی بالاســتفاده میتوانــد بطور بالقوه 
ایــن مشــکل را برطــرف کند.درحال حاضردر امریکا، مســئولیت 
یافتــن مراکز بازیافت زبالــه الکترونیکی محلی از طریق آژانس 
حفاظــت از محیــط زیســت بــر عهــده مصــرف کننــده اســت.در 
حالیکــه تســهیل ایــن فرآینــد مفید اســت، می تواند بــه معنای 
افزایــش کاالهــا و قطعــات الکترونیکــی باشــد کــه وارد اقتصــاد 

چرخشی می شوند.
ترویــج روش هــای مناســب و اصولــی بازیافــت زباله هــای 
الکترونیکــی بــرای کاهــش مقادیــر زیــاد از مــواد ارزشــمند هدر 
رفتــه امــری مهــم محســوب میشــود. در حــال حاضر اســتارتاپ 
هایی وجود دارند که در این فضا پیشرفت کردند.بعنوان مثال، 
BlueOak پاالیشــگاه های کوچکی را در سراســر ایاالت متحده 
ایجــاد میکنــد کــه مــواد معدنی گرانبهــا و عناصر خاکــی کمیاب 
را بــا اســتفاده از روشــهای ســازگار بــا محیــط زیســت از زبالــه 
هــای الکترونیکــی اســتخراج مــی کند. Redwood یکــی دیگر از 
استارتاپهایی است که مورد توجه قرار گرفته است. این شرکت 
در حال بومی سازی زنجیره تامین جهانی باتری با تولید اجزای 
آند و کاتد )مواد معدنی کلیدی در باتری ها( در ایاالت متحده، 

از حداکثر تعداد باتری های بازیافتی است.

چیزی فراتر از بازیافت
بازیافــت آخرین حلقه اقتصاد چرخشــی اســت، امــا ما باید آن 
را تنها بخشــی از راه حل بدانیم زیرا در وهله اول آســیب های 
تولیــد را بــه طــور کامــل برطــرف نمیکند.طراحــان بایــد دریابند 
کــه چگونــه محصوالتی بســازند کــه هم زیبا باشــند و هم دوام 
بیشــتری داشــته باشــند. در جایــی کــه این امکان وجــود ندارد، 
شــرکتهای فنــاوری بایــد قابلیــت بازیافــت را بــرای دســتگاهها 
ضــروری کنند.بــا در نظــر گرفتــن همــه چیز، این یک ســناریوی 
مرغ یا تخم مرغ است )وضعیتی که در آن نمیتوان گفت کدام 
یک از دو چیز اول وجود دارد(. چه کسی مسئولیت زباله های 
الکترونیکــی را بــه عهــده مــی گیرد؟ من معتقدم که مهندســان 
و طراحــان بایــد بــر ایجاد محصوالتی که برای اقتصاد چرخشــی 
آماده هستند تمرکز کنند و منتظر قوانین و انطباق برای تغییر 
اجبــاری نباشندشــرکت هــا بایدمســئولیت تســهیل اســتفاده 
مجــدد مناســب تــر از محصوالت، آزادســازی اجــزای کاربردی و 
مواد ارزشمند را فراهم کنند تا به ارائه ارزش اقتصادی در یک 

اقتصاد چرخشی ادامه دهند.
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تســهیالت پرداختــی بانک هــا در ۱۱ ماهــه ســال ۱40۱ مبلــغ 
3۶۶۹3.۹ هــزار میلیــارد ریــال اســت کــه در مقایســه با دوره 
مشــابه ســال قبل، مبلغ ۱0۱32.۸ هزار میلیارد ریال )معادل 

3۸.۱ درصد( افزایش داشته است.
بــه گــزارش روابــط عمومی بانک مرکزی؛ از کل تســهیالت 
پرداختی، مبلغ ۳۰595 هزار میلیارد ریال معادل 8۳.4 درصد 
بــه صاحبــان کســب و کار )حقوقــی و غیرحقوقــی( و 6۰98.8 
هزار میلیارد ریال معادل ۱6.6 درصد به مصرف کنندگان نهایی 

)خانوار( تعلق گرفته است.
ســهم تســهیالت پرداختــی در قالــب ســرمایه در گــردش 
در کلیــه بخش هــای اقتصــادی طــی ۱۱ ماهه ابتدای ســال ۱4۰۱ 
کل  درصــد   75 معــادل  ریــال  میلیــارد  هــزار   ۲955.۲ مبلــغ 
تســهیالت پرداختــی بــه صاحبان کســب و کار اســت. همچنین 
ســهم تســهیالت پرداختی در قالب خرید کاالی شخصی توسط 

مصــرف کننــده نهایــی )خانــوار( مبلــغ ۲69۳.8 هــزار میلیــارد 
ریــال معــادل 44.۲ درصد از کل تســهیالت پرداختی به مصرف 

کنندگان نهایی )خانوار( است.
ســهم تســهیالت پرداختی برای تأمین ســرمایه در گردش 
بخــش صنعــت و معــدن در ۱۱ ماهــه ابتدای ســال ۱4۰۱ معادل 
85۳5.۲ هزار میلیارد ریال بوده اســت که حاکی از تخصیص 
۳7.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه 
بخــش هــای اقتصــادی )مبلــغ ۲۲955.۲ هــزار میلیــارد ریــال( 
می باشــد. مالحظــه می شــود از ۱۰9۲۰.6 هــزار میلیــارد ریــال 
تســهیالت پرداختــی در بخــش صنعــت و معــدن معــادل 78.۲ 
درصد آن )مبلغ 85۳5.۲ هزار میلیارد ریال( در تأمین سرمایه 
در گــردش پرداخــت شــده کــه بیانگــر توجــه و اولویت دهــی به 
تأمیــن منابــع بــرای ایــن بخــش توســط بانک ها در ســال جاری 

است.
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دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور 
بــا اشــاره بــه رشــد 2۵ درصــدی در شــمارگان تولیــد خودرو 
در ســال جاری، گفت: شــاه کلید موفقیت برنامه های ســال 
۱402 تولید خودرو در کشــور، تعیین تکلیف و اصالح شــیوه 
قیمت گذاری، همچنین تامین نقدینگی و پیش نیازهای این 

صنعت است.
»آرش محبی نــژاد« در گفت وگــوی اختصاصــی بــا ایرنــا 
درخصــوص صنعــت قطعه ســازی و فــراز و نشــیب های ایــن 
صنعت در ســال ۱4۰۱ اظهار داشــت: سالی که گذشت شاید 
از نظــر تحقــق برنامه ها و تیراژ مد نظــر خودرو توفیق زیادی 
حاصــل نشــد، زیــرا بــا وجــود برنامه ریــزی  تولیــد ۱.6 میلیون 
دســتگاهی، کمی بیش از یک میلیون دســتگاه خودرو تولید 
شــد، اما نســبت به ســال ۱4۰۰ رشــد حدود ۲5 درصدی در 

شمارگان تولید خودرو محقق شد.
وی خاطرنشــان کرد: ایــن رشــد در خودروســازان بخــش 
خصوصی چشــمگیرتر هم بود و با وجود مشــکالت موجود و 
تنگناهــا، در مجمــوع عملکرد قابــل قبولی از بخش خودرو و 

قطعه سازی کشور شاهد بودیم.
محبی نــژاد در ادامــه بــه برخی مشــکالت موجود اشــاره 
کــرد و گفــت: هــر برنامــه پیش نیازهــا و ملزوماتــی دارد کــه 
از جملــه مهمتریــن آنهــا تامیــن نقدینگــی، اصــالح بــه موقــع 
قیمت ها و قراردادها، قراردادهای هوشــمند زنجیره تامین و 
بهینه سازی شیوه های فروش قابل اشاره است، اما هیچ یک 

از آنها در سال ۱4۰۱ محقق نشد.
وی ادامــه داد: بــا رصــد بســیار خــوب وضعیــت صنایــع 
خودروســازی و قطعه ســازی از سوی وزارت صمت، همچنین 
تعامــل بســیار خــوب مســووالن وزراتخانــه بــا ایــن صنایــع، 
مدیریــت خودروســازان و همــت شــبانه روزی و بدون شــائبه 

زنجیره تامین، در مجموع سال قابل قبولی داشتیم.
قطعــه  و  نیرومحرکــه  همگــن  صنایــع  انجمــن  دبیــر 
برخــی دســتاوردهای صنعــت  بــه  ادامــه  در  ســازان کشــور 
قطعه ســازی در ایــن ســال اشــاره کــرد و بیان داشــت: ارتقای 
نســبی کیفیــت قطعــات تولیــدی، همچنین حضــور موفق در 
رویدادهــای بین المللی به ویژه نمایشــگاه بزرگ »اتومبیلیتی 
۲۰۲۲« مســکو کــه همــراه بــا امضــای بیــش از 7۰۰ میلیــون 
یورو تفاهم نامه همکاری بین طرف های ایرانی و روســی بود 

که به تدریج در حال عملیاتی شــدن و اجرایی شــدن اســت، 
بخشی از این توفیقات بود.

وی ادامــه داد: همچنیــن در ایــن رویــداد نمایشــگاهی، 
خودروســازان ایرانــی نیــز توانســتند توافقاتــی بــا روس هــا 
داشــته باشــند کــه از آن جملــه، صــادرات خــودرو بــه صورت 
ســی . بــی. یــو )خــودروی کامل(، اجــرای پروژه های مشــترک 
خودروســازی و حتــی تولیــد خــودرو در خــاک روســیه قابــل 

اشاره است.

ارتقای داخلی سازی قطعات خودرویی
محبی نــژاد، تعمیق ســاخت داخــل قطعات تولیدی را از دیگر 
دســتاوردهای ســال ۱4۰۱ برشمرد و اظهار داشت: با وجود از 
رده خــارج شــدن خودروهــای پُرتیــراژ قدیمی همچــون پراید، 
پژو 4۰5 و غیره، در بسیاری خودروهای جدید نیز توانستیم 
بــه عمــق داخلی ســازی بیــش از 9۰ درصدی دســت یابیم که 
یک جهش و دستاورد عظیم در این حوزه محسوب می شود.
وی تصریح کــرد: رســانیدن بــه موقع قطعــات به خطوط 
تولید خودروســازان در شــرایطی که خودروســازها عزم خود 
را بــرای عــدم تولید خــودروی ناقص و عبور مســتقیم خودرو 
)تولیــد خــودروی کامــل( جزم کــرده بودنــد و خودروهای کف 
پارکینــگ را بــه صفــر رســاندند، حاصل تــالش بی وقفه و ۲4 
ســاعته قطعه ســازان است و همه این دستاوردها در شرایط 
مواجهــه قطعه ســازان بــا کمبــود نقدینگــی، عــدم دریافت به 

موقع مطالبات و غیره به دست آمد.
دبیــر انجمــن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان 
کشــور خاطرنشــان کرد: در ســالی که گذشــت، قطعه ســازان 
عــالوه بر ارتقای کیفی محصــوالت خود، تیراژی معادل تیراژ 
تولیــد خودروســازان و در برخــی مــوارد بیشــتر از آن ثبــت و 

نیازهای بازار لوازم یدکی را نیز تامین کردند.
وی بــا اشــاره بــه برنامه های ســال ۱4۰۲ تولید خودرو و 
مطــرح شــدن تیــراژ دســت کم ۱.6 میلیون دســتگاهی در این 
ســال، تصریح کــرد: در صورتی که پیش نیازهــا و الزامات این 
برنامــه فراهــم نشــود، امیدی بــه تحقق برنامــه نخواهد بود، 
زیرا تولید، تیراژ و کیفیت مساله ای دستوری نیست و عالوه 
بــر برنامه ریــزی بایــد به تامین ملزومــات بپردازیم تا خروجی 

مطلوب حاصل شود.
محبی نژاد یادآور شــد: تا امروز )۲5 اســفندماه( تسویه 
مطالبــات قطعه ســازان و زنجیــره تامیــن خودروســازان کامل 
نشــد، بــه طــوری کــه مجمــوع مطالبــات کامــل تعیین تکلیف 
نشده به 55 هزار میلیارد تومان رسیده که ۲۳ هزار میلیارد 
تومان آن معوق شده است و اگر تعدیل قیمت ها نیز اعمال 

شود، این ارقام بیشتر نیز خواهد شد.
وی بیان داشــت: باید دید با تغییر شــیوه فروش خودرو 
احتمــال  و  یکپارچــه  تخصیــص  ســامانه  بــه  کاال  بــورس  از 
افزایش ۳۰ تا 7۰ درصدی قیمت خودروها از ســوی شــورای 

رقابت، چه نتیجه ای در انتظار خواهد بود.
دبیــر انجمــن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان 
کشور افزود: در موضوع شناورسازی قراردادها )به طوری که 
بــا تغییــر قیمت مولفه هــا و عناصر اساســی از جمله فلزات، 
محصــوالت پتروشــیمی، نــرخ ارز و غیــره بــه طــور اتوماتیــک 
تنظیم شــود(، شــرکت ساپکو، ســایپا و ایران خودرو استقبال 
کرده اند و تاکید دارند که شــاهد هوشــمند شــدن قراردادها 
باشــیم، بــا ایــن حــال تــا عملی شــدن و اجرایی شــدن آن راه 

درازی باقی است.

آمادگی کامل برای تامین قطعات 
خودروهای جدید

وی بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی خودروســازان بــرای تولیــد 9 
محصول جدید در سال ۱4۰۲، از آمادگی کامل قطعه سازان 

و زنجیره تامین برای تامین قطعات این خودروها خبر داد.
محبی نــژاد تصریح کــرد: اساســا ظرفیت بالقــوه تولیدی 
در زنجیره تامین بیش از ظرفت تولید خودروســازان اســت، 
امــا بهرحــال به طــور طبیعی با وقفه ای بــرای اخذ تاییدیه ها و 

تجاری شدن تولید انبوه خودروها مواجه هستیم.
بــه گــزارش ایرنــا، آن طــور کــه منوچهر منطقــی معاون 
صنایــع حمــل و نقــل وزار صنعــت، معــدن و تجــارت عنــوان 
از ســوی  بــرای تولیــد ۱.6 میلیــون دســتگاه خــودرو  کــرده، 
خودروســازان دولتــی و خصوصــی در کشــور در ســال ۱4۰۲ 

برنامه ریزی شده است.

سرپرســت ســازمان ملی زمین و مسکن درباره طرح نهضت 
ملــی مســکن، گفــت: در خصــوص تامیــن زمیــن و همچنین 
اجــرا بــرای ســال آینــده برنامــه ویــژه ای داریــم و از دیگــر 

موضوعات مهم برای سال آینده بحث آماده سازی است.
به گزارش روابط عمومی ســازمان ملی زمین و مســکن، 
ارســالن مالکــی سرپرســت ســازمان ملــی زمین و مســکن در 
آخریــن جلســه شــورای مدیــران این ســازمان در ســال جاری 
گفــت: در ســالی کــه گذشــت بــرای حــل مشــکل مســکن در 
کشــور اراده ملــی شــکل گرفــت کــه ســازمان ملــی زمیــن و 
مســکن نیــز از این قاعده مســتثنا نبــود و اقدامات بزرگی در 
این حوزه رخ داد که می توان به تأمین ۲8 هزار هکتار زمین 

اشاره کرد.
سرپرســت ســازمان ملــی زمیــن و مســکن اظهــار کــرد: 
خداونــد متعــال را شــاکر هســتیم که توفیق شــد تــا در نظام 
مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران خدمتگــزار باشــیم کــه این 

نعمت بزرگی است و همه باید قدردان آن باشیم.
وی افــزود: کرســی مدیریــت در نظام مقــدس جمهوری 
اســالمی ایران کرســی امانت داری اســت و همچنین فرصتی 
است که در اختیار ما قرار داده شده و باید قدر این فرصت 

و نعمت بزرگ را بدانیم.
مالکی خاطر نشــان کرد: ســازمان ملی زمین و مســکن 
یکــی از ســازمان های مهــم و تأثیرگــذار در بیــن دســتگاه های 
دولتــی اســت و بــا توجه به اینکه حل مشــکل مســکن امروز 
یکــی از اولویت هــای نظام اســت، بیشــترین اقدامات در این 
حــوزه برعهــده ایــن ســازمان بــوده و بایــد تالش کنیــم تا این 

موضوع به نتیجه برسد.
سرپرســت ســازمان ملــی زمیــن و مســکن، یادآور شــد: 
در ســالی که گذشــت تقریباً می توان عنوان کرد اولویت اول 
وزارت راه و شهرســازی حل مشــکل مســکن بود که ســازمان 
در اجــرای قانــون جهــش تولیــد مســکن و ایــن اراده ملــی که 
برای حل مشکل مسکن در کشور تالش هایی صورت گرفت 
و اقدامــات بزرگــی در این حوزه رخ داد که می توان به تأمین 

۲8 هزار هکتار زمین اشاره کرد.
وی گفــت: حرکــت بزرگــی در بحــث تأمیــن زمیــن در 
ســازمان ملــی زمیــن و مســکن شــروع شــده و ایــن حرکــت 
ادامــه خواهــد داشــت و برای ادامه کار در بحث آماده ســازی 
و ســاخت مصوباتی نیز داشــته ایم که باید در ســال آینده به 
نتیجــه برســد و در ســال جــاری تــا جایی کــه زمان اجــازه داد 

بسیاری از موضوعات تعیین تکلیف شد.
و  ســرمایه گذاری  بحــث  کــرد:  نشــان  خاطــر  مالکــی 
مشــارکت در ســال های گذشــته در ســازمان مغفــول مانــده 
بود که امســال به این موضوع توجه ویژه ای شــد و در ســال 
آینده نیز با سرعت بیشتری در این خصوص قدم برخواهیم 

داشت.
سرپرســت ســازمان ملــی زمیــن و مســکن در خصــوص 
طــرح نهضــت ملی مســکن، گفــت: در خصــوص تأمین زمین 
و همچنیــن اجــرا برای ســال آینــده برنامه ویــژه ای داریم و از 
این دیگر موضوعات مهم برای سال آینده بحث آماده سازی 

است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اتمــام پروژه های مســکن مهر از 
اولویت های ســازمان در ســال جدید است، خاطر نشان کرد: 
ایــن موضــوع در ســال آینده با جدیت پیگیری خواهد شــد و 
همــه بــا هم باید با هم فکری، متمرکز شــده تــا به اولویت ها 

برسیم تا در مجموع توفیقاتی حاصل شود.
مالکی در پایان خاطر نشــان کرد: بر خود الزم می دانم 
از تــالش مدیــران و همــکاران در ســالی که گذشــت، تقدیر و 

تشکر کنم.

رشد ۲۵ درصدی تولید خودرو

برنامه های ویژه  سازمان ملی زمین برای تامین زمین در سال آینده

 با وجود از رده خارج شدن خودروهای ُپرتیراژ قدییم همچون پراید، پژو ۴۰۵ و غیره، در بسیاری خودروهای جدید

نیز توانستیم به عمق داخلی سازی بیش از ۹۰ درصدی دست یابیم
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ارزش ۱۰۰ میلیون دالری 
قراردادهای صنعت نفت با 

حضور شرکت های دانش بنیان
براساستوافقنامههمکاریکهمیانمعاونتعلمی،
و جمهــوری ریاســت دانشبنیــان اقتصــاد و فنــاوری
شــرکتپتروایرانبهامضارســید؛همکاری،اکتشاف،
توسعهوبهرهبرداریوسرمایهگذاریدرصنایعنفت،
گازوانرژیهــایتجدیدپذیــربــامحوریــتشــرکتهای

دانشبنیانتوسعهمییابد.
بــه گــزارش معاونــت علمــی ریاســت جمهوری، از 
محورهای اصلی این توافق نامه همکاری می توان به رفع 
نیازهای صنعتی ارزبر، گلوگاهی و استراتژیک پتروایران 
بــا تعریف مگاپروژه های دانش بنیان و کنسرســیوم های 
تخصصــی دانش بنیان در قالب قراردادهای همکاری به 

میزان برآوردی تجمعی ۱۰۰ میلیون دالر اشاره کرد.
و  فنــاوری  تجهیــز  خریــد  و  خدمــات  دریافــت 
محصــوالت تولیدشــده از ایــن توافقنامــه در چارچــوب 
از  پتروایــران  در  موجــود  ضوابــط  و  مقــررات  قوانیــن، 

محورهای توافق نامه همکاری است.
طــرح توســعه و بهره بــرداری و تامیــن آب شــرب از 
منابــع آب هــای ژرف )از جملــه سیســتان(، طــرح احیای 
چاه هــای غیرفعــال و کم بــازده،  طرح هــای دانش بنیــان 
توســعه و اکتشــاف میادین نفتی و گازی، تضمین خرید 
و بهره بــرداری از نرم افــزار یکپارچــه گــردآوری و پردازش 
برخط اطالعات و بهینه ســازی عملیات حفاری به تعداد 
یــک پکیــج کامــل، بومی ســازی، ســاخت و تجاری ســازی 
مته های PDC برای توســعه میادین منصورآباد و بینک، 
تجاری ســازی ســیال تکمیلــی جایگزیــن ســیال کلســیم 
برومایــد بــرای اســتفاده در چاه هــای پرفشــار از جملــه 

محورهای این توافق نامه همکاری است.

برپایی ۹۰ ایستگاه صنایع 
دستی در شهرهای گیالن

مدیــرکلمیــراثفرهنگــی،صنایــعدســتیوگردشــگری
گیالنازبرپایی۱۴۰۲ســفرههفتســینســنتیدراین
استانخبردادواعالمکردکه۹۰ایستگاهصنایعدستی

درشهرهایگیالندرتعطیالتنوروزبرپامیشود.
بــه گزارش خبرنــگار مهــر، ولــی جهانــی دیــروز در 
ســفر  اجرایــی  ســتاد  عملیــات  آغــاز  خودرویــی  مانــور 
ویــژه نــوروز گیــالن اظهــار کــرد: بیش از ۳ هــزار واحد و 
تأسیســات گردشــگری میزبــان گردشــگران و مســافران 

نوروزی در گیالن هستند.
او از برپایــی ۱۴۰۲ ســفره هفــت ســین ســنتی در 
گیــالن خبــر داد و افــزود: این تعداد ســفره هفت ســین 
بــا محوریــت حفــظ آداب و رســوم گیــالن در ایــام نوروز 

برپا می شود.
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
گردشگری گیالن از برپایی ۳۰۰ جشنواره سنتی و آئینی 
در نــوروز ۱۴۰۲ خبــر داد و اضافه کرد: این جشــنواره ها 
بــا محوریــت ظرفیت های بومی منطقه و با رعایت آداب 

ماه مبارک رمضان در گیالن برگزار می شود.
جهانــی ادامــه داد: ۹۰ ایســتگاه صنایــع دســتی در 

شهرهای گیالن در نوروز برپا می شود.
او با اشاره به معرفی رشت به عنوان شهر جهانی 
صنایع دســتی، افزود: برند شــهر جهانی صنایع دســتی 
بــرای رشــت می توانــد برآینــد تحــوالت مثبــت در گیالن 
و  دســتی  فرهنگــی، صنایــع  میــراث  کل  مدیــر  باشــد. 
گردشگری گیالن با اشاره به ورود ۸۶ میلیون مسافر از 
ابتدای ســال تاکنون به این اســتان، بیان کرد: گیالن با 
وجود توانمندی های گردشــگری، تاریخی و طبیعی یکی 

از مقاصد مهم گردشگران تلقی می شود.

 توسعه شبکه تلفن ثابت
در ۲ شهرستان خوزستان

مدیــرمخابــراتمنطقــهخوزســتانازتوســعهوارتقای
شــبکهتلفنثابتدر۲شهرســتانخوزســتانخبرداد
وگفتکهایناقدامباعثارائهخدماتپیشرفتهترو

بهروزتربربسترشبکهخواهدشد.
رحیم فالح زاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار  کرد: با 
نصب تجهیزات فنی و پیشــرفته مخابراتی، شبکه تلفن 
و دیتای ثابت در مرکز مخابرات ســوم خرداد شهرستان 

خرمشهر توسعه و ارتقا یافت.
او افــزود: ایــن اقدام به منظور توســعه ارتباطات و 
بهره منــدی شــهروندان از خدمــات نویــن ارتباطــی تلفن 
ثابــت و ارائــه خدمات مطلوب و با کیفیت به مشــترکان 
انجــام شــد. مدیــر مخابــرات منطقــه خوزســتان بــا بیان 
اینکــه در ایــن طــرح پــروژه برگــردان کافوهای مســی به 
نــوری و نصــب تجهیزات کافــوی نوری پیشــرفته اجرایی 
شــده اســت، گفت: با اجرای این طرح امکان دسترســی 
مشــترکان به اینترنت خانگی با ســرعت های باال در این 

 منطقه فراهم شده است.
فالح زاده اظهار کرد: مشترکان تلفن ثابت واقع در 
محــدوده مرکز مخابراتی ســوم خــرداد می توانند با مرکز 
تلفن ۲۰۲۰ تماس گرفته و نســبت به دریافت خدمات 
 ADSL، دیتــای ثابــت پهــن بانــد مبتنــی بــر فیبــر نــوری

VDSL و FTTH اقدام کنند.
او ادامه داد: همچنین با نصب و راه اندازی کافوی 
نــوری پیشــرفته مرکــز امــام خمینی )ره(، شــبکه تلفن و 
دیتــای ثابــت مشــترکان در محــدوده بازار امــام رضا )ع( 
خرمشــهر ارتقا یافت و امکان دسترســی این مشــترکان 
به اینترنت خانگی با سرعت های باال فراهم شده است.
مدیر مخابرات منطقه خوزســتان با اشاره به دیگر 
اقداماتی که برای توسعه شبکه تلفن ثابت در خرمشهر 
انجــام گرفته اســت، عنوان کرد: بــا اصالح و رفع خرابی 
از پســت های کافــو شــماره ۳۹، شــبکه تلفــن ثابــت در 
مرکــز مخابرات امام خمینی )ره( خرمشــهر بهینه ســازی 
توســعه  عملیــات  افــزود:  فــالح زاده  شــد.  بهســازی  و 
زیرســاخت شــبکه تلفــن ثابــت بــه منظــور بهره منــدی و 
دسترســی شــهروندان بهبهانــی در برخــی مناطــق جدید 
در محدوده مرکز مخابراتی امام رضا )ع( این شهرستان 

پس از تامین تجهیزات انجام شد.

اخبـــــــــــــــــار

نهضت بهسازی و آسفالت 
معابر محالت هدف بازآفرینی 

شهری در ۴۰۰ شهر
معاونوزیرراهوشهرســازیازانجامنهضتبهســازی
وآســفالتمعابــرمحــالتهــدفبازآفرینیشــهریدر
۴۰۰شهردرسال۱۴۰۱خبردادوگفتکهدربرنامه
اســتتــا۳ســالآتــیدرمحــالتفرســودهوناکارآمد
مشکلیتحتعنوانمعابرخاکیوجودنداشتهباشد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی بخشی 
از عملکرد شــرکت را در ســال ۱۴۰۱ در خصوص نهضت 
بهســازی و آســفالت معابــر خاکــی در محــالت فرســوده 
و ناکارآمــد شــهری تشــریح کــرد و توضیــح داد: شــرکت 
بازآفرینی شــهری ایران در ســال ۱۴۰۱ نهضت بهســازی 
شــهری  بازآفرینــی  هــدف  محــالت  معابــر  آســفالت  و 
را از محــل اعتبــارات بنــد ز تبصــره یــک قانــون بودجــه 
ســال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در قریــب بــه ۴۰۰ شــهر بــا همکاری 
شــهرداری ها آغاز کرد. او با تاکید بر حمایت وزیر راه و 
شهرســازی از برنامه های شرکت بازآفرینی شهری ایران 
گفت: در ســال ۱۴۰۱ معادل ۱۱۳ هزار تن قیر به ارزش 
۱۰۶۰۰میلیارد ریال تخصیص داده شد که این مقدار ۵ 

برابر سال ۱۳۹۹ با مبلغ ۲۱۰۰ میلیارد است.
بدتریــن  از  یکــی  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
محــالت  در  رایــج  مشــکالت  و  محرومیــت  چهره هــای 
فرسوده و ناکارآمد شهری را کیفیت پایین معابر و حتی 
فاقــد آســفالت بــودن بســیاری از کوچــه هــا در محــالت 
هــدف عنــوان کــرد و افــزود: در حال حاضــر ۳۹ میلیون 
متــر مربــع از ســطح معابــر بافت هــای محالت فرســوده 
و ناکارآمــد شــهری خاکــی اســت و نیــاز بــه بهســازی و 
آسفالت دارد به همین منظور شرکت بازآفرینی شهری 
ایــران در ســال ۱۴۰۱ بــا اختصــاص ایــن میــزان قیــر در 
قالب تفاهمنامه به شهرداری ها ، نهضت ملی بهسازی 

و آسفالت معابر را آغاز کرد.
آیینــی تصریــح کرد: در برنامه اســت تا با همکاری 
دستگاه های مربوطه و سازمان شهرداری ها، بهسازی و 
آســفالت معابر محالت فرســوده و ناکارآمد شــهری طی 
۳ سال آتی به اتمام برسد و دیگر معضلی تحت عنوان 

معابر خاکی در محالت وجود نداشته باشد.
او گفــت: محــالت مشــمول طــرح بهســازی معابر خاکی 

در محالت فرسوده و ناکارآمد بیش از ۴۰۰شهر بود.
مدیرعامــل شــرکت بازآفرینــی شــهری ایــران بــا اشــاره بــه 
اینکه دسکم ۲ هزار کیلومتر طول از قیر رایگان مجموعه 
وزارت راه و شهرسازی بهره مند شدند برخی از استان های 
بهره منــد از نهضــت بهســازی و آســفالت معابــر محــالت 
هــدف بازآفرینــی شــهری را شــامل ۷۱ شــهر در اســتان 
اصفهان ، ۳۱ شهر در استان خراسان رضوی، ۲۲ شهر در 
استان مازندران، ۱۹ شهر در استان خوزستان عنوان کرد.

استاندار: بودجه عمرانی زنجان 
۴۵ درصد افزایش یافت

اســتاندارزنجــانازافزایــشمیزانبودجهایناســتان
درســال۱۴۰۲خبــردادوگفــت:میــزانبودجههزینه
ایاســتان۴۰درصــدوبودجــهعمرانــینیــز۴۵درصد

افزایشیافتهاست.
بــه گــزارش ایرنــا، محســن افشــارچی دیــروز در شــورای 
اداری استان افزود: این ارقام حداقل افزایش ها بوده و 
ممکن است میزان رشد بودجه استان بیشتر هم شود.
او اظهــار کــرد: بودجــه هزینــه ای اســتان افزایــش 

قابل توجهی نسبت به استان های دیگر دارد.
آینــده  اســتاندار زنجــان گفــت: در بودجــه ســال 
استان مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از محل فروش پسماند 

روی برای هزینه در استان، گنجانده شده است.
افشــارچی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه 
برنامــه هــای تدویــن شــده بــرای پیشــبرد طــرح توســعه 
ای و اقتصــادی در اســتان اشــاره کــرد و گفــت: اطلــس 
سرمایه گذاری استان مبتنی بر داشته ها و سند آمایش 
استان تا سه ماهه نخست سال آینده نهایی می شود.
او ادامــه داد: مرکــز ســرمایه گذاری زنجــان نیــز در 
دســت بازســازی اســت و تــا ســه ماه آینــده آمــاده بهره 

برداری خواهد شد.
استاندار زنجان به تالش برای جذب سرمایه گذاری 
های خارجی در اســتان اشــاره کرد و گفت: در راســتای 
توافق بین ایران وچین، ۲ شرکت چینی برای مشارکت 

در توسعه صنایع ریلی در استان وارد شده اند.
اســتاندار زنجان در بخش دیگری از ســخنان خود 
بــه پیگیــری حــل مســائل آب در اســتان اشــاره کــرد و 
افــزود: توافقــات در خصــوص کنتــرل آب های ســطحی 
اســتان انجام شــده و در این راستا مطالعه احداث چند 

سد جدید در جریان است.
روســتاهای  بــه  آبرســانی  نهضــت  بــه  افشــارچی 
اســتان اشــاره کــرد و ادامــه داد: عملیــات آبرســانی بــه 
۵۷ روســتای اســتان بــه پیشــرفت ۹۰ درصــدی رســیده 
و تفاهم نامــه آبرســانی به ۱۵۷ روســتای دیگــر با اعتبار 
۵۰۰ میلیــارد تومــان بــا قــرارگاه محرومیــت زدایــی امام 

حسن مجتبی)ع( منعقد شده است.
او بــه لــزوم توســعه زیســت بــوم دانــش بنیــان در 
استان اشاره کرد و گفت: در این راستا ۱۶ هکتار زمین 
بــه پــارک علــم و فناروی اســتان واگــذار همچنین با رفع 
تعلیــق صنــدوق پژوهــش و نــوآوری، ایــن صنــدوق در 
اســتان احیا شــده و در گام نخســت با مشارکت صنایع 

۱۵ میلیارد تومان برآی آن تامین مالی شده است.
هــای  راه  توســعه  پیگیــری  بــه  زنجــان  اســتاندار 
ارتباطــی اســتان اشــاره کــرد و گفــت: در جهــت تکمیــل 
کریــدور جنــوب به شــمال اســتان، ۲ بانده کــردن محور 
از شــیرین ســو اســتان همــدان تــا ســه راهــی طــارم، بــا 

پرداخت اعتبارات ماده ۵۶ در جریان است.
افشــارچی از افزایش محدوده ۲۰۰ هکتاری جدید 
بــه شــهرک صنعتــی علــی آباد زنجــان خبــر داد و افزود: 
در ایــن محــدوده قرار اســت صنایع پــاک و دانش بنیان 

مستقر شود.
اســتاندار زنجــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه 
پرداخــت هــزار و ۶۰۰ میلیــارد تومــان از محــل مالیــات بــر 
ارزش افــزوده بــه شــهرداری ها و دهیاری هــای اســتان در 
سال جاری خبر داد و گفت: امسال در حوزه عمران شهری 
و روستایی حرکت های خوبی در سطح استان انجام شد.

اخبـــــــــــــــــار

رئیسجمهــوریخاطرنشــانکــردکهدشــمن
نمیخواهدماتولیدداشتهوپیشرفتکنیم
بنابرایــندنبــالتبدیلقوتهابــهناامیدیو

یاساست.
به گزارش خبرگزاری مهر، ســید ابراهیم 
رئیســی دیــروز در آییــن افتتــاح ۵ ایســتگاه 
و بهره بــرداری از ۱۱ کیلومتــر مســیر ریلــی از 
قطعــات میانــی خطــوط ۶ و ۷ متــروی تهــران، 
تــردد  ســاماندهی  و  حمل ونقــل  تســهیل 
دغدغــه ای  را  تهــران  کالنشــهر  در  مســافران 
همیشگی و بسیار مهم دانست و از تالش ها 
و اقدامــات مجموعــه مدیریــت شــهری بــرای 

توسعه مترو قدردانی کرد.
خدمت رســانی  و  مدیریــت  گفــت:  او 
در کالنشــهر تهــران کار آســانی نیســت، امــا 
بــا انگیــزه بــاال، مجاهــدت، اخــالص و روحیــه 

مــردم داری عزیــزان مــا در شــهرداری تهــران 
کارهــای بزرگــی در ایــن عرصــه صــورت گرفته 
که انجام آنها با امکانات و اعتباراتی که وجود 

دارد به سهولت امکان پذیر نبوده است.
برنامه هــای  اقدامــات و  رئیس جمهــوری 
نــاوگان  شــهرداری تهــران در زمینــه توســعه 
حمل ونقــل شــهری بویــژه در بخــش متــرو را 
امید بخش دانســت و تأکید کرد: امروز مردم 
می داننــد کــه شــهرداری بــا روحیه بســیجی و 
جهــادی بــا تمــام وجــود بــرای رفاه آنهــا تالش 

می کند و برای آینده برنامه دارد.
را کاری چنــد  رئیســی خدمــات شــهری 
بعدی دانســت که نیازمند همدلی و همراهی 
دولت و ملت اســت و خاطرنشان کرد: دولت 
وظیفــه خــود می دانــد کــه بی منت شــهرداری 
تهــران را در خدمت رســانی قــوی و بــا کیفیت 

به مردم یاری دهد.
او بــا بیــان اینکــه همراهــی مــردم بــا 
مدیریــت خدمــات شــهری و شــورای شــهر 
رفــاه  شــهروندان،  اراده  تبلــور  عنــوان  بــه 
اجتماعی را به ارمغان می آورد، خاطرنشــان 
کــرد: امــروز دشــمن بــه دنبــال القــای یــأس 
و ناامیــدی و ناتوانــی در جامعــه اســت امــا 
»مــا  فرهنــگ  بــه  معتقــد  ایــران  ملــت  مــا 

می توانیم« هستیم.
رئیس جمهــوری گفــت: شــهرداری تهران 
در ســایه ایــن فرهنــگ بــا همت بلنــد کارهای 
امــروز در  آنچــه  و  انجــام داده  را  مانــدگاری 
توســعه مترو و راه اندازی ایســتگاه های جدید 
همــت  ایــن  از  نمــادی  هســتیم  آن  شــاهد 

مدیریت شهری است.
رئیســی اظهار کــرد: امروز فضای کشــور 

فضــای کار و تــالش اســت و چنیــن فضایــی 
حتمــاً رضایتمنــدی و اعتمــاد مردم را به دنبال 
خود دارد و برای کشور تولید قدرت می کند.

کشــور  نمی خواهــد  دشــمن  گفــت:  او 
پیشــرفت کند و مردم خبرهای خوب بشنوند 
و لــذا تــالش می کنــد قوت هــا دیــده نشــده و 
ضعف هایــی کــه در گوشــه و کنار وجــود دارد 

بزرگ نمایی شود.
کارهــای  بــه  اشــاره  بــا  رئیس جمهــوری 
بــزرگ و افتخــار آفریــن کــه در زمینــه تولیــد 
دانش بنیــان در عرصه هــای مختلــف صــورت 
گرفتــه، تصریــح کــرد: مردم دلداده به اســالم 
و انقــالب و نظــام اســالمی بدانند کــه در این 
کشــور کارهــای زیــادی انجام شــده و کارهای 
زیادی در پیش اســت که به همت و پشــتکار 

جوانان عزیز ما رقم می خورد.

مدیرعامــلایــرانخــودرودیــزلخاطرنشــان
کــردکــهبــاتوجــهبــهبرنامــهتولیــد۳۹هــزار
و تامیــن و ۱۴۰۲ ســال دســتگاهی ۵۰۰ و
تــدارکوبرنامهریــزیانجــامشــدهبــهفصــل
الهــیوهمــتمجدانــهمجموعــهکارکنان،به
طــورجــدیبهدنبــالمحققکــردناینهدف
وشکســتنرکــوردتولیــدســال۱۴۰۱درســال

جدیدخواهیمبود.
 ۱۸۰۵۰ تولیــد  بــا  دیــزل  خــودرو  ایــران 
دســتگاه انــوع محصول تجاری در ســال ۱۴۰۱، 
موفق شــد رکــورد تولید ســاالنه تاریخ خود که 
مربوط به سال ۱۳۸۷ بود را پشت سر بگذارد.
بــه گــزارش ایکوپــرس، جواد توســلی مهر 
بــا اعــالم ایــن خبــر افزود: بــه همــت مجموعه 
کارکنــان ایــن شــرکت، در روز ۲۵ اســفندماه 
ســال ۱۴۰۱ موفق به دســتیابی به رکورد تولید 

ساالنه ۱۸۰۵۰ دستگاه شدیم تا به این ترتیب 
عــالوه بــر ثبــت رکــورد تولیــد ســاالنه جدید در 
تاریــخ ایــران خودرو دیزل، رشــد بیــش از دو و 
نیــم برابــری تولیــد را نســبت بــه تولیــد ۷۰۰۷ 

دستگاهی سال گذشته رقم بزنیم.
او تصریح کرد: ۱۸۰۵۰ دســتگاه محصول 
تولید شــده در ســال ۱۴۰۱ شامل تولید ۷۴۸۴ 
دســتگاه انواع کامیون باری و کمپرسی، ۵۷۱۱ 
دســتگاه انواع کامیون کشــنده، ۳۰۰ دســتگاه 
و  اتوبــوس  انــواع  دســتگاه   ۷۶۹ کامیونــت، 
 ۱۸۳۱ و  ون  دســتگاه   ۱۹۵۵ مینی بــوس، 
دســتگاه وانــت پیــکاپ اســت کــه بــا تولیــد آن 
هــا توانســتیم رکــورد قبلی که مربوط به ســال 
۱۳۸۷ و بــه تعــداد ۱۸۰۲۵ دســتگاه و البتــه 
شامل تولید محصوالت CBU بود را پشت سر 

بگذاریم.

مدیرعامل ایران خودرو دیزل خاطرنشان 
کــرد: بــا ایــن آمار تولید، شــرکت ایــران خودرو 
دیــزل موفــق شــده رکوردهای دیگــری را نیز به 
ثبــت برســاند که شــامل رکــورد تولیــد کامیون 
کشــنده، انواع کامیون باری و کمپرسی، تولید 

ون و رکورد تولید وانت پیکاپ است.
توســلی مهر همچنیــن بــا اشــاره بــه ثبت 
رکــورد فــروش اینترنتــی در طرح فــروش اخیر 
این شــرکت، از ثبت رکوردهای جدید در حوزه 
فــروش نیــز خبــر داد و اعــالم کــرد: در ســال 
۱۴۰۱ شــاهد تحویــل ۱۵۳۷۲ دســتگاه تــا بــه 
امــروز بوده ایــم که با توجــه به ایام باقی مانده 
تــا پایــان ســال ایــن رقــم بــه بیــش از ۱۶ هــزار 
دســتگاه خواهد رســید و در عین حال در سال 
۱۴۰۱ شاهد ثبت رکورد تحویل روزانه بیش از 
۱۹۰ دســتگاه و رکــورد تحویــل ماهانــه بیش از 

دوهزار دستگاه نیز بوده ایم. 
او ادامه داد: شکستن رکورد تولید تاریخ 
این شــرکت در حالی رخ داده اســت که رکورد 
تولیــد ســال گذشــته ایــن شــرکت کــه شــامل 
۷۰۰۷ دســتگاه بــود، در شــهریور مــاه امســال 
شکســته شــد و در آذرماه نیز شــاهد شکستن 
دوبــاره رکــورد تولید ماهانه این شــرکت بودیم 
که با تولید ۲۰۱۵ دستگاه، رکورد تولید ماهانه 
قبلــی کــه مربــوط بــه شــهریور امســال بــود را 

پشت سر گذاشتیم.
مدیرعامــل ایــران خــودرو در پایان گفت: 
ایــران خــودرو دیــزل بــا توجــه بــه گزارش هــای 
منتشــر شــده در بــازار ســهام از زیان ده تریــن 
بــه  کشــور،  تجــاری  خودروســاز  شــرکت 
ســودده ترین آن ها در ســال ۱۴۰۱ تبدیل شــده 

است.

مديرعامــلشــرکتسایپاســیتروئناعــالمکــرد
و پرتــالش کارکنــان پشــتکار و بــاهمــت کــه
زحمتکــش،شــرکتسایپاســیتروئنتوانســت
۱۱۰هزارو۱۱۰دســتگاهخودرودرســالجاری

تولیدکند.
به گزارش ســایپانیوز، محمدرضا موســوی 
با اشــاره به سیاســت های گروه ســایپا مبنی بر 
افزایــش تولیــد گفت: بــا حمایت هــای مدیریت 
شــبانه روزی  تــالش  و  و همــت  گــروه  ارشــد 
کارکنــان پرتــالش ایــن شــرکت و بهره منــدی از 
امکانات و ظرفیت  باالی زنجیره تأمین، شــرکت 
سایپاســیتروئن با تولید ۱۱۰ هزار و ۱۱۰ دستگاه 
خــودرو در ســال۱۴۰۱ توانســت از تولیــد ســال 

گذشته خود، عبور کند.

کــه در  بــه شــرایطی  بــا توجــه  افــزود:  او 
تولیــد محصــوالت، در شــرکت سایپاســیتروئن 
دنبال می شــود این شــرکت در ماه های گذشــته 
توانســته بــود رکوردهای متعدد تولیــد هفتگی، 

ماهیانه و روزانه خود را بشکند.
بــا  رابطــه  در  سایپاســیتروئن  مديرعامــل 
ســایپا  شــرکت  گفــت:  نیــز  محصــول  کیفیــت 
ســیتروئن در ســالی که گذشــت با هدف گذاری 
اصلــی  محصــول  در  کیفــی  حداکثــری  بهبــود 
شــرکت، ۱۲ پــروژه کیفیــت تعریــف کــرده کــه با 
اجــرای آنها بهبود قابل توجهی در شــاخص های 

کیفی خود ایجاد کرد.
ســاینای.اس  محصــول  کــرد:  تاکیــد  موســوی 
از  محصــول  اولیــن  عنــوان  بــه  شــرکت  ایــن 

خانواده P۲۰۰ توانســت هــدف اعــالم شــده در 
 follow( شــاخص ســالمت خودرو در بدو تحویل
ارزیابــی  اســتاندارد  شــرکت  توســط  up(  کــه 
دیگــر  از  همچنیــن  کنــد.  محقــق  را  می شــود 
 شــاخص های مهــم و عملکردی، باید به شــاخص
)Gmf(  وضعیــت ســالمت خــودرو در ســه مــاه 
اولیــه در خدمــات پــس از فروش( اشــاره کرد که 
بهبــود چشــمگیر ایــن شــاخص، نشــانگر رضایت 

مشتریان از محصوالت این شرکت است.
او در رابطــه بــا ارزیابــی سیســتم مدیریت 
مهندســی گــروه ســایپا نیــز افــزود: بــر اســاس 
نتایج این ارزیابی که از سوی معاونت مهندسی 
گــروه اعــالم شــد، معاونــت مهندســی شــرکت 
سایپاســیتروئن بــا کســب نمــره ۷۰۸ امتیــاز از 

۶۰۰ امتیــاز هــدف تعییــن شــده، حائــز رتبه اول 
در بیــن تمام خودروســازها شــده کــه این امتیاز 
از هــدف تعییــن شــده در  معــادل ۱۱۸ درصــد 
ســال ۱۴۰۱ اســت. شــایان ذکر اســت که ســطح 
ارزیابــی عملکــرد مهندســی سایپاســیتروئن در 

این ارزیابی، A تشخیص داده شده است.
 مديرعامل سایپاســیتروئن ابراز امیدواری 
کــرد کــه با انجام پروژه ها و برنامه های راهبردی 
تعریف شده و افزایش بهره وری، شاهد افزایش 
تیــراژ تولیــد و توســعه ســبد محصــوالت جدیــد 
تحقــق  راســتای  در  کیفیــت  ارتقــای  بــا  همــراه 
مأموریت ها و اهداف گروه ســایپا باشــیم و این 
امــر بــا تــالش خانــواده بــزرگ سایپاســیتروئن، 

میسر خواهد شد.

نایبرئیــسکمیســیونعمــرانمجلــسضمــن
اشارهبهعدمتحققمالیاتبرخانههایخالی
دربودجــه۱۴۰۱اعــالمکــردکــهدلیــلاصلــی
ایــنموضــوعبهعــدمتکمیلســامانهامالکو

اسکانبرمیگردد.
گفت وگــو  در  علیپور خنکــداری  کمــال 
با خبرنگار مهر با انتقاد از موازی کاری دســتگاه 
کشــور  برخــط  ســامانه های  عملیاتی ســازی  در 
گفــت: در کشــور بــا ســامانه های زیــادی مواجه 
هســتیم و دولت باید در مســیر یکپارچه شــدن 
ایــن ســامانه ها حرکــت کند، متأســفانه شــاهد 
ایــن هســتیم کــه به صــورت مــوازی بســیاری از 

سامانه ها در حال فعالیت هستند.
او تصریح کرد: در بحث ســامانه امالک 
و اســکان نیز وزارت راه و شهرســازی در کنار 
شــکل  بــه  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزارت 
مــوازی در حــال عملیاتی ســازی ســامانه فوق 
هســتند، در واقــع از آنجایــی کــه در قانــون 
و  حقیقــی  امــوال  تمــام  دارد  وجــود  الــزام 
حقوقــی ثبت شــود، وزارت اقتصــاد نیز پروژه 

فوق را در دست اجرا دارد.

جویبــار،  قائم شــهر،  مــردم  نماینــده 
در  و ســیمرغ  ســوادکوه شــمالی  ســوادکوه، 
مجلس شــورای اســالمی در ادامه به بررســی 
دالیــل شکســت مالیــات بــر خانه هــای خالــی 
اشــاره و اعــالم کــرد: هــر ســاله نــرخ خریــد 
و فــروش و اجاره بهــای مســکن در کشــور بــه 
طــرف  از  می یابــد؛  افزایــش  عجیبــی  شــکل 
دیگر، بررسی ها نشان می دهد در بسیاری از 
شــهرهای بزرگ نظیر تهران، برخی از افراد با 
وجود داشــتن خانه های بســیار، اما حاضر به 

اجاره دادن این واحدها نیستند.
برخــی  علیپور خنکــداری،  گفتــه  بــه 
عــده ای  کــه  اســت  آن  از  حاکــی  گزارشــات 
بیــش از ۱۰۰ واحــد خالــی در اختیــار دارنــد 
بــا عــدم اجــاره بــه دنبــال افزایــش فشــار  و 

و باالبردن قیمت ها هستند.
او ادامــه داد: بــه همیــن دلیــل، مجلس 
در سال ۹۹ با اصالح مفاد قانون مالیات های 
مســتقیم، مصــوب کــرد چنانچــه افــراد واحــد 
مالیــات  بایــد  ندهنــد،  اجــاره  را  خالــی خــود 
پرداخــت نماینــد بــه صورتــی کــه بــا هرســال 

عدم اجاره، مالیات این واحدها نیز به صورت 
تصاعدی رشد می کند.

چرامالیاتبرخانههایخالی
درعملموفقنشد؟

مجلــس  عمــران  کمیســیون  نایب رئیــس 
شــورای اســالمی، اجــرای کامــل و دقیــق قانــون 
مالیــات بــر خانه هــای خالی را بــه عنوان یکی از 
راهکارهــای کنتــرل افزایــش اجاره بهــا دانســت 
خالــی  واحدهــای  شناســایی  نحــوه  گفــت:  و 
بزرگ تریــن مشــکل در مســیر اجرا قانــون بوده 
اســت؛ به گونه ای که خوداظهاری به عنوان یکی 
از راهکارهای شناســایی واحدهای خالی عنوان 
شــد؛ اما متأســفانه بســیاری از مردم حاضر به 
ثبــت اطالعــات در ســامانه مربوطــه یــا همــان 

سامانه امالک و اسکان نشدند.
شــد  مقــرر  دوم  گام  در  افــزود:  علیپــور 
کــه شــهرداری های کشــور اطالعــات واحدهــا را 
در اختیــار وزارت راه و شهرســازی قــرار دهــد؛ 
درواقــع شــهرداری ها به واســطه صــدور مجــوز، 

این داده ها را در اختیار وزارت خانه قرار دهند، 
امــا در عمــل شــهرداری ها نیــز به واســطه عــدم 
جرم انــگاری حاضر به همــکاری در جهت اجرای 

این قانون نشدند.

سودتسهیالتساختمسکن
۱۱درصدخواهدشد

صنــدوق  در  بانک هــا  اینکــه  بیــان  بــا  او 
توسعه مسکن مشارکت خواهند داشت، اعالم 
کــرد: در صنــدوق بــا چندیــن قِســم پــول مواجه 
مالیــات  مشــمول  کــه  دولــت  ســهم  هســتیم، 
نمی شود، سود مردم از تسهیالتی نظیر مسکن 
مهــر کــه بانک هــا بــرای آن ســودی ۱۸ درصــدی 

دریافت می کنند.
ایــن نماینده تصریح کــرد: با این پول های 
ذخیره شــده در صندوق، به متقاضیان ســاخت 
مســکن به جــای تســهیالت ۲۳ درصــدی نصــف 
آن یعنــی تســهیالت حــدوداً ۱۱ درصــد پرداخــت 
می شــود کــه ایــن امــر در زمینــه ساخت وســاز 

مسکن بسیار تأثیرگذار است.

رکوردتولیدسالیانهخودرودرسایپاسیتروئنشکستهشد

رکوردتولیدساالنهتاریخ۶۳سالهایرانخودرودیزل
شکستهشد

 رئیسی:دشمنبهدنبالتبدیلقوتهایکشور
بهناامیدیوضعفاست

 محققنشدنمالیاتبرخانههایخالی
دربودجه۱۴۰۱ 
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اولویت تخصیص خودروی 
وارداتی برای۳۴ هزار نفر 

مشخص شد
بنابــر اعــام مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، 
با وجود ثبت نام بیش از ۱۲۰ هزار نفر در طرح واردات 
خودرو، در نهایت به دلیل اشتباهات افراد و همچنین 
اشــتباهات بانک هــا در وکالتــی کــردن حســاب ها در 

مجموع ۳۴ هزار نفر در اولویت قرار گرفتند.
بــه گــزارش ایســنا، مهــدی ضیغمــی در نشســت 
خبــری بــا بیان اینکه تعداد زیادی از افراد برای ثبت نام 
در خودروهای وارداتی به دلیل اشــتباه بانک یا اشــتباه 
خودشان حساب را وکالتی نکرده و تعداد قابل توجهی 
کــه هم حســاب را وکالتی کرده بودنــد ثبت نام نکردند، 
گفت: در نهایت بعد از بررســی ثبت نام ها، از بین ۱۲۰ 

هزار نفر، ۳۴ هزار نفر در اولویت قرار گرفتند.
وی گفــت: حــدود ۱۵ درصــد متقاضیــان در بحــث 
وکالتــی کــردن شــماره حســاب  دچــار اشــتباه شــدند، 
امــا بــرای افــرادی کــه اعتــراض دارنــد امــکان مکاتبــه و 
نامه نــگاری و تحویــل آن بــه دبیرخانــه وزارت صمــت یــا 
تمــاس بــا ســامانه ۱۲۴ بــا درج کــد ملــی، شــماره تلفــن 

همراه و مشکل پیش آمده وجود دارد.
ضیغمــی در پاســخ بــه ســوالی، دربــاره افــرادی که 
بــه دلیــل وکالتــی نشــدن حسابشــان در ثبت نــام دچــار 
مشــکل شــده اند، گفت: اگر این افراد بتوانند نامه ای از 
بانک دریافت کنند که نشان دهد اشتباه از بانک بوده، 

می توانند در سامانه شکایت کنند تا بررسی شود.
مدیر طرح واردات خودرو با بیان اینکه در موضوع 
انصرافی هــا، بــا بانک هــا در تمــاس بودیــم و فهرســت 
انصرافی هــا نیــز بــه بانک ها اعالم شــد، تصریــح کرد: با 
ایــن وجود برخی بانک هــا همکاری الزم را در زمینه رفع 
مســدودی حســاب افراد نداشتند، اما تعهد دادند که از 

شنبه شب این کار را انجام دهند.
مدیــر طــرح واردات خــودروی وزارت صمت با بیان 
اینکــه هــر نفر می توانــد دو اولویت خودرو انتخاب کند، 
گفــت: دربــاره قیمت هــا نیــز، قیمت علی الحســاب برای 
چانــگان تیــپ دو ۸۵۰ میلیــون تومــان و بــرای چانــگان 
تیــپ ۳ حــدود ۹۰۰ میلیــون تومان اعالم شــده، که این 
قیمت درب خروج گمرک است و قیمت قطعی در زمان 
ارســال دعوتنامه برای افراد مشــخص خواهد شد. البته 
قیمــت علی الحســاب، عمــده هزینه هــای ارزش خــودرو 
شــامل علی الحســاب هزینه های ترخیص، حمل و بیمه 

را شامل خواهد شد.
بــه گفته این مقام مســئول وزارت صنعت لیســت 
مربوطــه را بــه شــرکت های واردکننــده می فرســتد، پس 
از آن افــراد بایــد بــا آن شــرکت ها قــرارداد بســته، رنــگ 
را  قیمــت  مابه التفــاوت  و  کــرده  مشــخص  را  خــودرو 
پرداخت کنند. ســپس تحویل خودرو حداکثر ظرف ســه 
ماه انجام خواهد شد.  وی افزود: پس از انجام تحویل 
خودروهای وارداتی به متقاضیان، امکان ثبت نام مجدد 

برای خودروهای وارداتی جدید وجود خواهد داشت.

نایب رئیس شورای رقابت 
خبر داد: اعالم قیمت 

فروش کارخانه ای خودروها 
در نیمه دوم فروردین

فــروش  قیمــت  اعــام  از  رقابــت  شــورای  رئیــس  نایــب 
کارخانــه ای خودروهــا در نیمــه دوم فروردیــن ســال آینــده 
خبر داد و تاکید کرد که در سال جدید بازار خودرو آرامش 

خواهد داشت و قیمت های بازار به تعادل می رسد.
محمــود دودانگــه در گفت وگو با ایســنا، بــا بیان اینکه با 
توجــه بــه مطالعــات و بررســی های انجام شــده از ســوی 
شورای رقابت، بازار خودروی سواری انحصاری تشخیص 
دغدغه هــای  از  یکــی  کــرد:  اظهــار  اســت،  شــده  داده 
شــورای رقابــت ایــن اســت کــه بــازار خــودرو بــه ســمت 
رقابتی شــدن ســوق داده شــود و شــرایطی فراهم شــود 
کــه ذینفعــان واقعــی این بــازار و به ویــژه تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان از شــرایط ایجاد شــده رضایت نســبی 
داشــته باشــند. بــر ایــن اســاس الزم بــود یــک تعامــل و 
هماهنگــی خوبــی بین ذینفعان موثــر در این بازار ایجاد 
شود و شورای رقابت سعی کرد این تعامل و هماهنگی 
را به بهترین وجه خود با برگزاری جلسات کارشناسی و 

مدیریتی دنبال کند.
وی ادامه داد: بر این اساس در جلسات مذکور از 
خودروسازان، انجمن قطعه سازان، انجمن واردکنندگان 
و نهادهای مدافع حقوق مصرف کننده از قبیل ســازمان 
حمایــت و انجمــن حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان 
و وزارت صمــت و... دعــوت و بررســی های کارشناســی 
انجــام شــد. بــر ایــن اســاس برنامــه ای پیش بینی شــده 
است که هم خودروسازان تولید خود را از نظر کیفی و 
کمی ارتقا دهند و هم بازار خودرو بتواند با ساز و کاری 
کــه تعریف شــده اســت در یــک دوره زمانــی میان مدت 
به ارامش برسد و حقوق مصرف کنندگان رعایت شود.

نایــب رئیس شــورای رقابت بــا تاکید بر اینکه علی 
رغــم تغییــرات قابــل توجــه در متغیرهــای خــرد و کالن 
اقتصــادی، قیمــت فــروش کارخانــه ای خودروهــا به روز 
نشده است، گفت: تولیدکنندگان خودرو با قیمت هایی 
که لزوما معرف و بیانگر قیمت واقعی است محصوالت 
خــود را عرضه نمی کننــد، اگر چه مصرف کنندگان نهایی 
خــودرو هــم بــا قیمــت منصفانه بــه خودروی مــورد نظر 
خود دسترسی ندارند. لذا در دور جدید فعالیت شورای 
رقابــت بــا تعامــل خوبــی کــه انجام شــده امیدواریــم در 
چارچــوب دســتورالعمل مصــوب شــورای رقابــت شــاهد 
رضایت نســبی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باشــیم 
و نهایتــا مصرف کننــده نهایــی بتوانــد با شــرایط و قیمت 
منصفانه به خودروی مورد نظر خود دسترســی داشــته 
باشــد. ضمنا تولیدکننده هم با انگیزه بیشــتر بر ارتقای 

کمیت و کیفیت محصوالت تمرکز کند.
دودانگه افزود: بر این اســاس ســعی شده در ضابطه ای 
که به تصویب شورای رقابت رسیده است همه مالحظات 
مورد توجه قرار گیرد. در این راســتا در نخســتین جلسه 
شــورای رقابت در ســال جدید تصمیمات الزم اتخاذ و در 

نیمه دوم فروردین برای اجرا ابالغ خواهد شد.

اخبـــــــــــــــــار

 صادرات غیرنفتی
به ۵۲.۵ میلیارد دالر رسید

بنابراعــام معــاون وزیر صمت، صــادرات غیرنفتی طی 
سال جاری به ۵۲.۵ میلیارد دالر رسید.

محمدمهدی برادران در نشست خبری اظهار کرد: 
بر اســاس آمار بانک مرکزی، رشــد بخشــش صنعت در 
پاییــز امســال بــه ۱۱.۶ درصد رســید. در مجمــوع هم در 
پاییز رشــد تولید ناخالص کشــور به ۵.۳ درصد رســیده 

است.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: تابستان 
۱۴۰۰ نــرخ بیــکاری ۹.۶ درصــد بــود امــا نرخ بیــکاری در 
پاییــز امســال بــه ۸.۲ درصــد رســید. همچنیــن تعــداد 
شــاغالن صنعتــی در فصــل پاییز ۸ میلیون و ۳۲۹ هزار 

نفر بوده است.
وی ادامــه داد: بــرآورد عــدد پایانــی دولــت قبل در 
مــورد صــادرات غیرنفتــی ۳۷.۵ میلیارد دالر بود اما این 

عدد امسال به ۵۲.۵ میلیارد دالر می رسد.
بــرادران افزود: شــاخص مدیــران خرید )عدد کمتر 
از ۵۰ نشــانه رکود اســت( در بهمن نیز نشــان می دهد 
که بیشــترین رشــد برای صنعت نساجی با ۶۵.۳ درصد 
بــود. گروه ماشین ســازی و لــوازم خانگی با ۶۴.۹ درصد 
در رده بعدی قرار دارد. همچنین شاخص چوب و کاغذ 

۵۶.۷ درصد بوده است.
معــاون وزیر صمت گفت: در حوزه رشــد شــاخص 
تولید و فروش نیز رشــد ۱۰ ماهه مجموع گروه صنعت 
بــه ترتیــب ۱۱.۵ درصد )تولید( و ۸ درصد )فروش( بوده 

است.
جمعــی  همــت  از  بعــد  کــرد:  تصریــح  بــرادران 
صنعتگــران، تعامــل مجمــوع دولــت با اصحــاب صنعت 
و ارتبــاط بــا انجمن هــای تخصصــی از جمله دالیل رشــد 
تولیــد بــوده اســت. همچنین توجه به نــوآوری و صنایع 

جدید نیز از دیگر دالیل رشد بود.
وی افزود: با توجه به چارت قبلی وزارت صمت که 
فقط یک معاونت صنایع وجود داشت، ۸۵ درصد تمرکز 
مدیران قبلی بر صنعت خودرو بود و سایر صنایع مورد 
بی توجهی قرار گرفته بودند. اما در ساختار جدید برای 

صنایع مختلف دفاتر مختلف دایر کردیم.
بــرادران ادامــه داد: تســهیل واردات مــواد اولیــه، 
تســهیل صادرات، اصالح نظام بازار، شــفافیت و مبارزه 
با قاچاق کاال نیز از دیگر دالیل رشد تولید بوده است.

معــاون وزیــر صمت اضافه کرد: بر اســاس نظرات 
صنعتگــران موانعــی هــم بــر ســر راه تولیــد قرار داشــت 
کــه از جملــه آنهــا می تــوان به تکانه های ناشــی از رشــد 
نرخ ارز، مشکالت بانکی، تورم، نظام تأمین اجتماعی و 

زیرساخت ها اشاره کرد.

درخواست رئیس اتاق 
اصناف ایران برای افزایش 

سود اصناف
رئیــس اتــاق اصناف ایران ضمن اعام اینکه نمایشــگاه 
بهــاره بــا اســتقبال کم مواجه شــده بــه مهمترین دلیل 
گرانی گوشــت یعنی خشکســالی اشاره کرد و گفت که 
بــا توجــه به هزینه هایی که هر ســال به اصناف اضافه 
می شــود، بایــد در ســود اصناف نیــز تجدیدنظر صورت 

گیرد.
بــا  خبــری  نشســت  در  فراهانــی  نــوده  قاســم 
خبرنــگاران اظهــار کــرد: در زمــان کرونــا تصمیــم گرفتیم 
از برگــزاری نمایشــگاه صرفنظــر کنیــم. مــن شــخصا بــا 
برگزاری نمایشگاه مخالفم، اما ممکن است گاهی برای 
تنظیم بازار الزم باشــد. البته این نمایشــگاه ها که تحت 
عنوان بهاره برگزار می شود، در اصل فروشگاه هستند، 

چرا که نمایشگاه برای عرضه نوآوری است.
وی بــا بیــان اینکــه در دوره هــای قبل نمایشــگاهی 
به وســعت کل کشــور جایگزین نمایشــگاه های صنعت 
شــد که کل واحدها بتوانند مشــارکت داشــته باشــند و 
متناســب بــا صنــف خــود تخفیــف بدهند، تصریــح کرد: 
دربــاره تنظیــم بازار کاالی کشــاورزی کمبــود نداریم، اما 

قیمت ها باالست که دلیل آن نوسان ارز است.
نــوده فراهانــی بــا بیــان اینکــه امســال نمایشــگاه 
خیلی محدود بود و مردم هم اســتقبال نکردند، گفت: 
گرانی و گرانفروشــی دو مقوله جداســت. گرانی مربوط 
بــه اصنــاف نیســت، اما گران فروشــی هســت و آن را رد 

نمی کنم.
وی بــا بیــان اینکــه ۱۵۰۰ بــازرس در اتــاق فعــال 
هســتند، تصریح کرد: هزینه ســربار اصناف مثل بیمه، 
دستمزد، مالیات و غیره زیاد است، اما سود کم اصناف 
جوابگــو نیســت. بــا توجــه بــه هزینه هایــی که هر ســال 
اضافه می شــود، باید در ســود اصناف تجدید نظر شود. 
اکثــر اصنــاف ۱۰ تــا ۲۰ درصــد و میــوه فروش هــا چــون 
محصول فاســد شــدنی دارند،  ۳۵ درصد ســود دریافت 

می کنند.
بــه گفتــه رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران در ۱۱ ماهــه 
امســال بیــش از  ۲.۶ میلیــون بازرســی شــده و بیش از 
۱۵۸ هــزار شــکایت در ســامانه ۱۲۴ دریافــت شــده کــه 
۱۵۶ هــزار پرونــده قابل پیگیری بــوده و ۲۰ درصد آن ها 

منجر به رضایت شاکی شده است.
نــوده فراهانــی در ادامــه بــا بیان اینکــه چند نرخی 
بــودن کاالهــا معمــوال بــه کیفیــت بــر می گــردد، دربــاره 
سازمان بازرگانی گفت: از نظر من وزارت بازرگانی یکی 
از الزامات کشور بود. در گذشته حدود ۶۰۰ هزار واحد 
صنفــی تولیــدی داشــتیم کــه بــه خاطــر واردات بی رویــه 
تعطیــل شــدند، امــا بعــد از تحریــم مســئوالن متوجــه 

شدند باید از تولید حمایت کنند.

اخبـــــــــــــــــار

از  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  باغبانــی  معــاون 
صــادرات ۱۰تــن پرتقــال مازنــدران بــه کشــور 
چیــن بــرای اولیــن بــار در تاریــخ خبــر داد و 
در صــادرات  اســتان  ایــن  نقــش  کــه  گفــت 
محصــوالت کشــاورزی بــرای ارزآوری و رونق 

اقتصادی محوری است.
بــه گزارش ایرنا، محمــد مهدی برومندی 
چهاردهمیــن جلســه قــرارگاه امنیــت غذایــی 
مازنــدران اظهــار کــرد: عــالوه بــر تولید ســالم 
محصوالت باغی تسهیل صادرات را داریم که 
بــا همیــن رویکــرد بندر امیر آبــاد در مازندران 
به عنوان مرکز صادرات محصوالت کشاورزی 
کشور در این خطه مورد حمایت قرار گرفت.

وی ادامــه داد: بــا توجه به اهمیت حمل 
و نقــل هوایــی بــرای تصریــح صــادرات؛ یارانه 
سوخت حمل و نقل هوایی نیز مورد عملیاتی 

شده است.

ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد: تمــام 
ســردخانه ها و انبارهای اســتان مازندران باید 
بــه ســامانه انبارهای عمومی متصل شــوند تا 
شــاهد باشــیم چه میزان محصــول در انبارها 
ذخیره شــده و به کدام اســتان ارسال شده تا 

نظارت دقیق بر تولید داشته باشیم.
معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان 
کــرد: بــرای اصــالح و احیای باغــات مازندران در 

ســال جدید ورود پیدا خواهیم کرد.
وی ادامــه داد: در منطقــه دودانگــه شهرســتان 
ساری بیش از هزار هکتار را می توان به تولید 
گل محمــدی اختصــاص دهیــم و اعتبــارات الزم 

برای اجرای این اقدام وجود دارد.
“طبق آمارهای رســمی، مجموع باغ های 
مرکبــات مازنــدران ۱۱۲ هــزار هکتار اســت که 
از ایــن میــزان ۱۱۰ هــزار هکتــار ارقــام بــارده 
هســتند. همچنین از مجمــوع باغات مرکبات 

مازنــدران ۸۰ هــزار هکتــار زیــر کشــت ارقــام 
ارقــام  هکتــار  هــزار   ۳۰ پرتقــال،  مختلــف 
مختلف نارنگی و بقیه زیر کشت محصوالتی 

از جمله نارنج و لیمو قرار دارند.
کشــاورزی  جهــاد  رســمی  اعــالم  طبــق 
مازندران امســال حدود ۲ میلیون و ۸۰۰هزار 
تــن انــواع مرکبــات در اســتان تولیــد شــد. به 
طور متوسط در یک هکتار باغ مرکبات ۳۰ تا 

۴۰ تن محصول برداشت می شود.“
برومنــدی بــا بیــان ایــن کــه، مازندران اســتان 
ویــژه کشــاورزی کشــور اســت و نقــش ایــن 
اســتان در امنیــت غذایــی کشــور بســیار مهم 
اســت، ادامــه داد: مازنــدران را ایــران کوچــک 
می بینیم و وقتی بحث امنیت غذایی می شود 
ذهن ها به ســمت استان مازندران می رود که 
نــه تنهــا بــرای تولیــد اســتان مهم اســت بلکه 

نقش پشتیبانی پایتخت را هم دارد.

معــاون باغبانــی وزیــر جهــاد کشــاورزی 
اضافــه کرد: در شــرایط جنــگ اقتصادی اقدام 
بــه تولیــد و تامیــن امنیــت غذایــی می کنیــم و 
جهاد کشــاورزی ســفره دار مردم است و باید 

مراقب سفره مردم باشیم.
وی گفــت ســفره مــردم بــا همت و تــالش جهاد 
کشاورزی مدیریت شد و بخشی از آن به همت 

همکاران جهاد کشاورزی مازندران است.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح 
کــرد: در ایــام نــوروز مازنــدران میزبــان حضور 
میلیونــی مســافران اســت و تاکیــد وزیر جهاد 
کشــاورزی بــر ایــن اســت در ایــن ایــام نبایــد 
کسری کاال داشته باشیم و ذخایر استراتژیک 

باید فراهم باشد.
برومنــدی بــه مســاله تولید اشــاره کرد و 
افزود: هماهنگی بین زنجیره و تولید باید در 

استان روی دهد.

آخریــن آمــار مانده مطالبــات گمرک مربوط 
بــه دی اســت و مشــخص نیســت تــا کنــون 
چــه میــزان از مطالبــات وصــول شــده و چه 
برخــوردی بــا بدهکاران انجام شــده اســت، 
در نتیجه با توجه به شرایط پایان سال این 
انتظــار از بازبینــی گمــرک وجــود دارد تــا در 

این خصوص شفاف سازی کند.
به گزارش تســنیم، با وجود اینکه پیش 
از ایــن اعــالم شــده بــود بیــش از ۱۹ همــت 
مطالبه نامــه در گمــرک ایــران صــادر شــده که 
۴ همــت آن وصــول شــده اســت  اما ایــن آمار 
مربــوط بــه اواخــر دی اســت و ممکــن اســت 
وصولی افزایش یافته باشد. با این وجود باید 
این آمار اعالم شود تا آخرین وضع مشکالت 
بــه چالــش وصــول مطالبه نامه هــای  مربــوط 

کسر دریافتی مشخص شود.
با توجه به آماری که در اواخر دی اعالم 
شــده بــود، از رقــم ۱۹ الــی ۲۰ هــزار میلیارد 
تومانــی مربوط به کســر دریافتی های مرتبط 
بــا جهش نرخ محاســباتی ارز در گمرک تنها 
۴ هــزار میلیــارد تومــان وصول شــده بود که 

رقم بسیار پایینی محسوب می شود.
ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه در قانون 
بودجــه ســال ۱۴۰۱، نــرخ محاســباتی ارز در 
گمــرک از ۴۲۰۰ تومــان به نرخ ETS افزایش 
یافــت. ایــن موضــوع بــه معنــای افزایــش ۶ 
برابــری حقــوق گمرکــی بــود. بــا ایــن وجــود 
دولــت ایــن بند از قانون بودجــه را از ابتدای 
ســال اجــرا نکرد و در خــرداد ماه بود که این 

بند درآمدی بودجه اجرایی شد.
بــا توجــه بــه تاخیــر ۴ ماهــه در اجــرای 
حکــم تغییر نرخ محاســباتی، عمــال گمرکات 
اجرایــی با یک چالــش عمده در حوزه صدور 
مطالبه نامــه کســر دریافتــی مواجــه شــدند. 
یعنــی تمــام کاالهایــی که در ســه الی ۴ ماه 
ابتدایــی ســال ترخیــص شــده بــود مشــمول 
بایســتی  و  شــده  محاســباتی  نــرخ  تغییــر 
صاحبــان ایــن کاالهــا، مابــه التفــاوت حقوق 

ورودی را بــه دولت پرداخت کنند.
ایــن مســئله بــه چالشــی بــرای گمــرک 
ایران تبدیل شد و گمرکات کشور باید طلب 
۲۰ هــزار میلیــارد تومانــی دولــت را وصــول 

کننــد. بــا ایــن وجــود همچنــان رقــم دقیــق 
طلــب باقــی مانــده و اقدامــات انجــام شــده 
در خصــوص بدهکارانــی کــه بدهــی خــود را 

پرداخت می کنند، مشخص نیست.
دســته ای فعــاالن اقتصــادی در گمــرک 
وجــود دارنــد کــه بــا توجــه بــه شــرایط یــاد 
شــده نه حقــوق گمرکــی را پرداخت کردند و 
نــه مالیــات ارزش افــزوده را)کســر دریافتــی 
پرداخــت  افــزوده  ارزش  و  گمرکــی  حقــوق 
نکرده انــد(. بــا این وجود به نظر نمی رســد تا 
کنــون اقدام جــدی در خصوص این افراد که 
حقوق بیت المال را تضییع و پرداخت حقوق 
دولــت را بــه تاخیــر انداخته اند شــده باشــد. 
بنابرایــن الزم اســت تا میــزان مالیات ارزش 
افزوده ای که وصول آن برعهده گمرک است 

نیز مشخص شود.
در  محــرک  عوامــل  از  یکــی  احتمــاال 
خصــوص چنیــن اقداماتی نوســانات نرخ ارز 
و تاخیر در واردات کاال به منظور فروش آن 
بــا قیمت هــا باالتر بوده اســت کــه در نهایت 
منجــر بــه ســودی باالتــر ارقام متعــارف برای 

واردکننده می شود.
براســاس مــاده ۷ قانــون امــور گمرکی، 
کاالی موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه 
وجوه متعلقه به آن کاال و ســایر بدهی های 
قطعــی صاحب کاال بابت وجوهی اســت که 
وصــول آن به موجب قانــون بر عهده گمرک 
است. گمرک قبل از دریافت یا تامین وجوه 
مذکــور نمی توانــد اجــازه تحویــل و ترخیــص 

کاال را بدهد.
برایــن اســاس اداره کل بازبینــی گمرک 
بایــد از ظرفیــت مــاده ۷ قانون امــور گمرکی 
بــه منظــور وصــول مطالبــات دولــت اقــدام 
می کــرده اســت اما همانطور که اشــاره شــد 
آمارهــای مربــوط بــه ایــن حــوزه نیــز شــفاف 
نیســت و دقیقــا مشــخص نیســت کــه چــه 
تعــداد از افــراد مــاده ۷ شــده و توقیــف نیــز 
شــده اســت و اینکــه آیــا بــه همــان میــزان 
بدهی اموال افراد نیز توقیف شــده اســت یا 
خیر. این مسئله نیز مانند بحث بدهی های 
وصــول شــده نیازمنــد شفاف ســازی گمــرک 

ایران است.

کمبود بلیت ها از یک ماه گذشته دیده شده 
و روز به روز این کمبودها بیشــتر از قبل به 

چشم می خورد.
بلیــت برای ســفرهای نوروزی به شــدت 
کم است و مسافران برای تهیه بلیت سردرگم 
همــان  از  شهرســازی  و  راه  وزیــر  هســتند. 
ابتدایــی کــه بحــث کمبودهــای بلیــت نوروزی 
مطــرح شــد صحبت هایــی دربــاره افزایش ۱۵ 
درصــدی ناوگان هــای حمل و نقــل انجام داد؛ 
امــا بــا توجه به اینکــه روزهای پایانی ســال را 
ســپری می کنیم شــاهد کمبود بلیــت در تمام 

بخش های حمل و نقل عمومی هستیم.

مسافران در صورت پیدا 
نکردن بلیت اتوبوس به 
لیست انتظار مراجعه کنند

در حــوزه حمــل ونقــل جــاده ای داریوش 
باقــر جــوان بــه مهــر می گویــد: اکنــون بــرای 
تمامــی مســیرها، بلیت اتوبــوس وجود دارد و 
مســافران هــم بــه صــورت اینترنتــی و هــم به 

صورت حضوری می توانند بلیت تهیه کنند.
بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر حمــل و نقــل 
مســافری ســازمان راهــداری، در صورتــی کــه 
مســافری نتوانست بلیت پیدا کنند، می تواند 
بــا مراجعــه بــه بخش رزرواســیون در لیســت 
انتظار برای تهیه بلیت قرار بگیرد و در صورت 
تکمیل شــدن ظرفیت اقدام به انجام ســفر و 

یا سرویس فوق العاده کنند.
وی ادامــه می دهد: بــه هیچ عنوان عدم 
فروش بلیت توســط رانندگان یا شــرکت های 
و  نمی کنــم  تأییــد  را  مســافری  ونقــل  حمــل 
اکنــون تمامی تشــکل ها و بخش هــای صنفی 
برای خدمات دهی به مسافران نوروزی اعالم 

آمادگی کرده اند.
باقــر جوان اظهار می کند: در صورتی که 
شــرکت های حمــل ونقلــی یــا راننــدگان بــرای 
تهیــه لــوازم یدکی یا ســوخت مشــکل دارند با 

اعالم نیاز خود می توانند آنها را اعالم کنند.
مســافری  ونقــل  حمــل  دفتــر  مدیــرکل 
حــال  در  می کنــد:  تاکیــد  راهــداری  ســازمان 
حاضــر ۸ هــزار دســتگاه اتوبــوس بــا متوســط 
ظرفیــت ۳۲ نفــر و ۲۴ هــزار دســتگاه مینــی 
بــوس بــا ظرفیت ۱۷ نفر و ۳۳ هزار دســتگاه 
سواری کرایه پالک عمومی با ظرفیت سه نفر 

برای ایام نوروز در نظر گرفته شده است.
بــه  توجــه  بــا  می کنــد:  خاطرنشــان  وی 
تشــدید تحریم هــا، امســال نســبت بــه ســال 
گذشــته تعداد نــاوگان حمل و نقل با کاهش 

روبرو شده است.

کمبود بلیت قطار به دلیل 
تقاضای باال در این بخش است

همانطور که در ابتدای گزارش گفته شد 
کمبــود بلیــت فقــط مختــص نــاوگان اتوبوس 
رانــی نیســت بلکــه در حــوزه ریلــی نیــز ایــن 

موضوع به چشم می خورد.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در 
مراســم رونمایــی از ۵۰۰ نــاوگان حمل و نقل 
ریلی باری تاکید کرد که با محدودیت ناوگان 
حمــل و نقــل مســافری بــه دلیــل فرســودگی 

ناوگان مواجه هستیم.
مهــرداد بذرپــاش تاکید کــرد: دولت قبل 
بــه جــای تعمیــر ناوگان هــای فرســوده آنهــا را 
از دور خــارج کــرده اســت و ایــن کمبودهــای 
امــروز را رقــم زده و دولــت ســیزدهم تــالش 
دارد تــا ناوگان هــای فرســوده را تعمیر و حتی 

ناوگان های نو مسافری را به این بخش ریلی 
اضافــه کنــد تا دیگر شــرمنده مــردم در بخش 
کمبودهای مسافری نباشیم و مشکالت حمل 

و نقل ریلی مسافری نیز برطرف شود.
اینکــه  بیــان  بــا  و شهرســازی  راه  وزیــر 
بیشــترین میــزان تقاضــای ســفر بــه مشــهد 
مقــدس اســت، گفــت: بــه شــرکت راه آهــن 
ابــالغ کردیــم کــه ظرفیــت حمــل و نقــل ریلی 

مسافری مشهد ۱۵ درصد افزایش یابد.
بذرپاش با تاکید بر اینکه کسی بلیت ها 
را نگــه نمــی دارد، گفــت: ایــن بلیت هــا بــرای 
عرضه و فروش به مسافران است و به مردم 
قــول می دهیــم در حــد تــوان خــود بلیت ها را 
آمــاده کنیــم ولی علت اینکه برخی نتوانســته 
انــد بلیــت قطــار تهیــه کنند به دلیــل تقاضای 

بسیار زیاد سفر با قطار است.

قیمت بلیت هواپیما 
کنترل شده است

یکی دیگر از مشکالت مسافران نوروزی 
موضــوع کمبــود بلیــت در بخــش حمل و نقل 
هوایــی اســت در همیــن رابطــه جعفــر یازرلــو 

ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی کشــور گفتــه 
است: قیمت بلیت هواپیما کنترل شده و در 
چارچوب دامنه نرخ مصوب فروخته می شود.
عامــل  کــرد  تاکیــد  مقــام مســئول  ایــن 
گرانفروشــی ایرالین هــا نیســتند و بازیگران و 
نرم افزارهای موبایلی دلیل گرانفروشی بلیت 

هواپیما هستند.
وی اعــالم کــرد: شــرکت های هواپیمایــی 
از تمامــی ظرفیت هــای خــود بــرای جابه جایــی 
مســافران اســتفاده می کننــد و هیــچ افزایش 
قیمتی وجود ندارد و این ســخن که پروازهای 
داخلی کاهش یافته و شرکت ها به پروازهای 
کامــل  بــه صــورت  را  آورده انــد  خارجــی روی 
بخــش  در  مجــوز  کــه  چــرا  می کنــم  تکذیــب 

هوایی به ۶۵۰ مورد رسیده است.
ایــن روزهــا نــه تنهــا در بخــش اتوبــوس 
بلکــه بخــش ریلــی و هواپیمایــی هــم کمبــود 
بلیــت دیده می شــود و وضع نابســامانی دارد 
چرا که در همه سایت های فروش بلیت حتی 
یک بلیت هم موجود نیســت باید دید تقاضا 
زیاد است یا اینکه کمبود بهانه ای برای گرانی 

قیمت ناوگان های حمل و نقل خواهد بود.

سرگردانی مسافران در خرید بلیت های نوروزی

صادرات پرتقال مازندران به چین برای اولین بار در تاریخ

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
اینجانـب عفـت محمدرضاپـور فرزنـد     مـدرک گواهینامـه موقـت پایـان تحصیـات 
اسـماعیل بشـماره شناسـنامه 41 صـادره از گـرگان متولـد 1362 در مقطـع کارشناسـی 
ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی معماری با شماره 0974176 مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبارمی باشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی 

واحـد علـی آبـاد کتـول ارسـال نمایـد.
543-گلستان-گرگان

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
   درخصوص مفقود شدن  کارت مشخصات خودروی پژو 405 جی ال ایکس به رنگ 
عنابی متالیک  مدل1378 شماره موتور 22527806653 شماره شاسی 78308567 
شـماره پـالک ایـران 69 – 361 د 28 بنـام عفـت سـعدی مهتـر کالتـه فرزنـد علـی جمعـه 
کدملـی 2249458146 صـادره ازکردکـوی لـذا کارت مشـخصات خـودروی فـوق الذکـر 

مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد.
545-گلستان-گرگان

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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تازه تریــن بــه روز رســانی از نقشــه کرونــا در کشــور نشــان 
می دهــد یکــی از شهرســتان هایی کــه قرمز شــده اســت، در جوار 

استان تهران قرار دارد.
در حالــی کــه معاون درمان وزارت بهداشــت، افزایش نســبی 
آمار کرونا را چندان خطرناک نمی داند؛ اما تازه ترین به روزرسانی 
نقشــه کرونــا در کشــور، از افزایــش تعــداد شــهرهای قرمز حکایت 
دارد. بــر اســاس آخریــن بــه روز رســانی ها، تعــداد شــهرهای بــا 
وضعیــت قرمــز از ۴ بــه ۱۰ و تعــداد شــهرهای بــا وضعیــت نارنجــی 
از ۲۳ بــه ۳۳ شــهر افزایــش یافــت. همچنیــن تعــداد شــهرهای با 
وضعیــت زرد از ۱۸۶ بــه ۱۹۸ و تعــداد شــهرهای بــا وضعیت آبی از 

۲۳۵ به ۲۰۷ شهر رسید.
طبق گزارش وزارت بهداشــت، یکی از ۱۰ شــهر کشــور که در 

وضعیــت قرمــز قرار دارد، ســوادکوه اســت که لب مــرز جغرافیایی 
استان تهران واقع شده است.

در همین حال، شــهر تهران نیز طبق تازه ترین به روزرســانی 
نقشــه کرونا در کشــور، از وضعیت آبی خارج شــده و در فهرســت 

شهرهای زرد قرار گرفت.
همچنیــن، شهرســتان های اسالمشــهر، پیشــوا، ربــاط کریــم، 
دماوند، شــمیرانات و شــهریار؛ در اســتان تهران نیز زرد شده اند و 

فیروزکوه در وضعیت نارنجی قرار دارد.
تغییر رنگ شهرســتان های اســتان تهران، می تواند هشــداری 

برای شهر تهران باشد که مستعد قرمز شدن است.
شــهنام عرشــی سرپرســت مرکز مدیریــت بیماری هــای واگیر 
وزارت بهداشت، در گفت وگو با مهر، با عنوان این مطلب که میزان 

ســرایت ســویه های جدید اومیکرون باال اســت، افزود: هموطنان 
از ماســک های مطمئن اســتفاده کنند. شســتن دســت ها و رعایت 
بهداشــت فــردی، از اهمیــت زیادی در جلوگیــری از انتقال ویروس 
برخــوردار اســت. وی در واکنــش به پیش بینــی از وضعیت بیماری 
در ســال جدیــد، گفــت: بــا توجه به تعطیالت ســال نــو، پیش بینی 
می کنیم شــاهد افرایش موارد ابتال باشــیم. البته امیدواریم، مرگ 

و میر آنچنانی نداشته باشیم.
ســید احمــد طباطبایــی عضو کمیته علمی ســتاد ملــی کرونا، 
بــا اشــاره بــه افزایش موارد کرونا در کشــور، گفــت: هرچند عالئم 
بیمــاران شــدید نیســت اما بــا رؤیت هر عالمتی، فــرد بیمار باید از 

حضور در جمع خودداری کند تا تعداد بیشتری بیمار نشوند.
وی افــزود: درگیــری سیســتم تنفســی فوقانــی، گلودرد، ســر 
درد، بدن درد و مشــکالت گوارشــی؛ عالئم غالب بیماران در مدت 
اخیر است. طباطبایی ادامه داد: در حال حاضر تجمعات آخر سال 
و حضــور در مراکــز خریــد بدون رعایت پروتکل بهداشــتی می تواند 

سبب افزایش بروز بیماری شود.
عضــو کمیتــه علمی ســتاد ملــی کرونا، در خصــوص وضعیت 
بیمــاری بعــد از پایــان تعطیالت نــوروزی، گفت: متأســفانه پس از 
هــر اتفــاق مهــم یــا تعطیلــی و مناســبت های مختلف در کشــور، با 
افزایــش مــوارد بیماری مواجه شــده ایم و احتماالً تکــرار مجدد این 
ســناریو دور از ذهن نباشــد چرا که رعایت پروتکل های بهداشــتی 

در کشور کاهش چشمگیری یافته است.
تجربه موج های قبلی کرونا در کشــور، نشــان داده اســت که 
وقتی شهرستان های استان تهران در وضعیت خطر قرار می گیرند، 

شهر تهران نیز گرفتار وضعیت این شهرستان ها می شود.
در پایان تعطیالت نوروزی، شاهد موج بازگشت مسافران به 
شهرهای خود هستیم و در این بین، استان تهران نیز حجم زیادی 
از همیــن مســافران را خواهــد داشــت کــه احتمــال دارد بــا عالئــم 

بیماری به منزل باز گردند.

 دنیای واقعی ما و واقعیت
در دنیای مسئوالن
راضیه حسینی

روابط عمومی شــورای رقابت: »برای ســال آینده قیمت 
کارخانه ای برخی خودروهای داخلی افزایش می یابد.

افزایــش ۳۰ تــا ۷۰ درصــدی قیمــت نزدیــک بــه واقعیــت 
است.«

مــا دو معنــی متفــاوت دارد.  واقعیــت در کشــور 
اولیــن معنــی مربوط به مردم اســت. بــرای ما هر آن چه 
که اتفاق می افتد واقعی اســت و باید همان طور نچرال 
بمانــد. مثــالً وقتــی قیمــت گوشــت و مــرغ بــا پــول تــوی 
جیب مان هیچ تناسبی ندارد، نباید تالشی برای نزدیک 
کــردن ایــن دو بــه هــم کــرد، باید گذاشــت طبیعــت کار 
خــودش را انجــام دهــد و معده مــان باالخــره یــک راهی 
بــرای پــر کــردن خــودش پیــدا کنــد. در زندگــی مــا مردم 
معمولــی، تغییــر واقعیــت جایگاهــی نــدارد. اگــر حقوق 
کارگــران کفــاف یــک هفته از ماه را هــم نمی دهد، نباید 
مدام جلسه و کارگروه  برای باال رفتن حقوق برگزارکرد، 
و ســرآخر نتیجــه نهایــی را بــه بعد و آینــده موکول کرد. 
بایــد از همــان ابتــدا گفــت: »واقعیــت همین اســت که 
می بینید. خودتان یک طوری با آن کنار بیایید. در واقع 
به نفع تان اســت که عادت کنید. آنهایی که نتوانســتند 
خیلی اذیت شدند. یاد بگیرید نیمه ی پر لیوان را ببیند، 
حتــی اگــر اصالً لیوانــی وجود نداشــته باشــد. می توانید 
تصــورش کنید. اگر موفق شــدید، پــس باقی امکانات را 

هم تصور کنید و از این خیال شیرین لذت ببرید.«
مســئوالن  و  مدیــران  بــرای  واژه  ایــن  معنــی  امــا 
متفاوت اســت. واقعیت آن چیزی که اســت که ســاخته 
می شــود. هر نوع، رنگ و ســایزی که دل شــان بخواهد. 
فقــط کافــی اســت لــب تــر کننــد و دســتور بدهنــد. بــه 
ســرعت سفارش آماده خواهد شــد. خوش شان نیامد؟ 
هیچ مشکلی نیست. واقعیت پنجاه، هفتاد و حتی صد 

درصد می تواند تغییر کند. 
قیمت هــای خــودرو ارزان اســت و از واقعیت دور؟ 

کاری ندارد گرانش می کنند و به واقعیت نزدیک.
از  دور  و  اســت  زیــاد  خیلــی  اینترنــت  ســرعت 

واقعیت؟ کندش می کنند، مماس با واقعیت.
گرانــش  واقعیــت؟  از  دور  و  اســت  ارزان  خانــه 

می کنند، عین خود واقعیت.
دنیــای واقعــی مــا بــا واقعیــت در دنیای مســئوالن 

خیلی متفاوت است.

عصر انقراض )طنز(

صندوق ذخیره فرهنگیان از اعضای شــاغل و بازنشســته 
خود خواســت که نســبت به ثبت کد بورســی جهت تخصیص 
حــق مالکانــه اعضــا که در قالب ســهام بورســی انجــام خواهد 

شد اقدام کنند.
بــه گــزارش مرکــز اطالع رســانی و روابــط عمومــی وزارت 
آموزش وپــرورش، در فراخــوان صندوق ذخیــره فرهنگیان آمده 
است: در راستای تحقق یکی از خواسته های به حق فرهنگیان 
بــا  و  مالکانــه  ارزش  تخصیــص  خصــوص  در  موسســه  عضــو 
توجــه بــه فراهم ســازی بســتر و زیرســاخت های بورســی شــدن 
هلدینگ هــا و شــرکت های تابعــه موسســه و نهایی شــدن مدل 
بورسی شدن شرکت ها در گام نخست در شش ماه اول سال 
۱۴۰۲ چند شرکت موسسه بورسی می شوند و در نخستین گام 

در اردیبهشــت ســهام اولین شــرکت بورسی به فرهنگیان عضو 
موسسه عرضه می شود.

با عنایت به اهتمام جدی مدیران موسسه مبنی برتسریع 
درتخصیــص حــق مالکانــه اعضــا »در قالــب ســهام بورســی« 
کــه الزمــه آن ثبــت کــد بورســی اعضــا در پنــل کاربــری ســامانه 
صورت وضعیت اعضا اســت، شایســته اســت اعضای شــاغل و 
بازنشســته موسســه صندوق ذخیره فرهنگیان در اســرع وقت 
نســبت بــه دریافــت کــد بورســی طبــق فایــل راهنمــا و ثبت کد 
https:// بورسی دریافتی در پنل مشخصات کاربری به آدرس

mb.szf.ir اقدام کنند.
اعضــای موسســه برای آمادگــی دریافــت ارزش مالکانه در قالب 
ســهام در بــورس ضــروری اســت اطالعــات بورســی خــود را در 

سامانه صورت وضع خود در سایت موسسه وارد کنند.
بــه آن دســته از اعضــای موسســه کــه کــد بورســی ندارنــد 
توصیــه می شــود در اســرع وقــت کــد بورســی خــود را از یکی از 
کارگزاری های معتبر دریافت و پس از احراز هویت در ســامانه 
ســجام، کــد بورســی دریافتــی را در ســامانه موسســه صنــدوق 

ذخیره فرهنگیان ثبت کنند.
اعضــای صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان شــاغل و بازنشســته 
شــده اند، می تواننــد از طریــق وب ســایت موسســه بــه آدرس 
یــا  https://www.szf.ir قســمت مشــاهده صــورت وضعیــت 
بــه طــور مســتقیم از آدرس https://mb.szf.ir وارد ســامانه 
صــورت وضعیــت اعضا شــده و در بخش مشــخصات پرســنلی، 

کد بورسی و شماره همراه خود را وارد کنند.

 تسهیالت پرداختی بانک ها طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ 
۳۶۶۹۳.۹ هــزار میلیــارد ریــال اســت کــه در مقایســه با دوره 
مشــابه ســال قبــل مبلــغ ۱۰۱۳۲.۸ هزار میلیارد ریــال )معادل 

۳۸.۱ درصد( افزایش داشته است.
به گزارش بانک مرکزی، از کل تســهیالت پرداختی، مبلغ 
۳۰۵۹۵.۰ هــزار میلیــارد ریال معــادل ۸۳.۴ درصد به صاحبان 
کســب و کار )حقوقــی و غیرحقوقــی( و ۶۰۹۸.۸ هــزار میلیــارد 
ریــال معــادل ۱۶.۶ درصــد بــه مصرف کننــدگان نهایــی )خانوار( 

تعلق گرفته است.
جــدول ۱ بیانگــر هــدف از دریافــت تســهیالت پرداختــی در 
بخش هــای اقتصــادی طــی ۱۱ ماهــه ابتــدای ســال ۱۴۰۱ می باشــد. 
ســهم تســهیالت پرداختــی در قالــب ســرمایه در گــردش در کلیــه 
مبلــغ   ۱۴۰۱ ســال  ابتــدای  ماهــه   ۱۱ طــی  اقتصــادی  بخش هــای 
۲۹۵۵.۲ هــزار میلیــارد ریــال معــادل ۷۵.۰ درصــد کل تســهیالت 
پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیالت 
پرداختی در قالب خرید کاالی شخصی توسط مصرف کننده نهایی 

)خانــوار( مبلــغ ۲۶۹۳.۸ هزار میلیارد ریــال معادل ۴۴.۲ درصد از 
کل تسهیالت پرداختی به مصرف کنندگان نهایی )خانوار( است.

ســهم تســهیالت پرداختی بابت تأمین ســرمایه در گردش 
بخــش صنعــت و معــدن در ۱۱ ماهــه ابتدای ســال ۱۴۰۱ معادل 
۸۵۳۵.۲ هزار میلیارد ریال بوده اســت که حاکی از تخصیص 
۳۷.۲ درصــد از منابــع تخصیــص یافتــه بــه ســرمایه درگــردش 
کلیه بخش های اقتصادی )مبلغ ۲۲۹۵۵.۲ هزار میلیارد ریال( 
می باشــد. مالحظــه می شــود از ۱۰۹۲۰.۶ هــزار میلیــارد ریــال 

تســهیالت پرداختــی در بخــش صنعــت و معــدن معــادل ۷۸.۲ 
درصد آن )مبلغ ۸۵۳۵.۲ هزار میلیارد ریال( در تأمین سرمایه 
در گردش پرداخت شــده اســت که بیانگر توجه و اولویت دهی 
به تأمین منابع برای این بخش از سوی بانک ها در سال جاری 

است.
 شــایان ذکــر اســت کــه همچنــان بایــد در تــداوم مســیر 
جــاری، مالحظــات مربــوط به کنتــرل تورم را نیــز در نظر گرفت 
و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانســیل تورمی ناشــی از فشــار 

تقاضــای کل در اقتصــاد نیــز بود. بر این اســاس ضروری اســت 
بــه افزایــش تــوان مالــی بانک هــا از طریــق افزایــش ســرمایه و 
بهبــود کفایت ســرمایه بانک هــا، کاهش تســهیالت غیرجاری و 
بازگرداندن آنها به مســیر صحیــح اعتباردهی بانک ها، افزایش 
بهــره وری بانک ها در تأمین ســرمایه در گــردش تولیدی، پرهیز 
از فشــارهای مضاعــف بــر دارایــی بانک هــا و ترغیــب بنگاه های 
تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین 

مالی طرح های اقتصادی )ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

اعضای شاغل و بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان، کد بورسی خود را ثبت کنند

تشریح برنامه های وزارت 
بهداشت برای نظارت بر اماکن 
صنفی در ایام نوروز و ماه رمضان

معــاون فنــی مرکــز ســالمت محیــط و کار وزارت 
بهداشــت اقدامات وزارت بهداشــت درخصوص نظارت 
بــر واحدهــای صنفــی را در ایــام نــوروز و مــاه مبــارک 

رمضان تشریح کرد.
ســالمت  مرکــز  فنــی  معــاون  فرهــادی،  محســن 
ایلنــا  بــا  گفت وگــو  در  بهداشــت  وزارت  کار  و  محیــط 
دربــاره اقدامات وزرات بهداشــت در خصوص نظارت بر 
واحدهــای صنفــی در ایــام نــوروز و مــاه مبــارک رمضــان 
گفــت: بــا توجــه به اینکــه پیش بینی می کنیم امســال با 
فروکــش کرونــا مســافرت ها افزایــش پیدا کنــد دقیقا از 
۲۴ اسفندماه لغایت ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ آماده 
باش نوروزی مان با تجهیز صددرصد کارشناسان مان در 

قالب تیم های ثابت و سیار بازرسی آغاز می شود.
وی بــا بیــان اینکــه اقدامات در این مدت با ســه اولویت 
شــامل  کــه  اول  اولویــت  داد:  ادامــه  می شــود،  دنبــال 
یــک هفتــه قبــل از تحویــل ســال می شــود، تمرکــز بــر 
عرضــه مــواد غذایــی ماننــد رســتوران ها، فســت فودها، 
چلوکبابی هــا، کافه هــا، قنادی هــا و شیرینی فروشــی ها 
بــه ویــژه زنانــه  و… همچنیــن آرایشــگاه های مردانــه و 
اســت. پیش بینــی می کنیــم کــه تــا پیش از ســال جدید 
ارائــه خدمــات از ســوی این مراکز بیشــتر باشــد. معاون 
فنی مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت تصریح 
کــرد: بعــد از ورود بــه ســال جدیــد ضمن کنتــرل همین 
مکان هــا و مــواردی کــه گفته شــد، تا ســوم فروردین ماه 
تمرکــز بیشــتر مــا بــر هتل هــا، متل ها و مســافرخانه ها، 
مراکــز تجمعــی تفریحــی، پارک هــا، تفرجگاه هــا، مراکــز 

سیاحتی و زیارتی است.
فرهــادی بــا اشــاره به نظارت ها در ایــام ماه مبارک 
رمضــان گفــت: بعــد از ســوم فروردین ماه بــا حلول ماه 
مبارک رمضان عالوه بر این اقدامات کنترل های ویژه ای 
نیــز برمراکــز توزیــع آش، حلیــم، شــیرینی های محلی و 
سنتی و در راس همه این ها مراکز توزیع زولبیا و بامیه 
داریــم. همچنین ســاعات کنترل ها و نظارت خودمان را 
از طــول روز بــه ســاعات نزدیــک افطار و ســاعات پایانی 
شــب تغییر می دهیم و چنانچه الزم باشــد تا ســحر این 

نظارت ها را ادامه خواهیم داد.

خبـــــــــــــــــر

آژیر قرمز کرونا به صدا در آمد

افزایش ۳۸ درصدی  تسهیالت پرداختی بانک ها در ۱۱ ماهه سال جاری

 دوم(
)نوبت

شناسه : 1469807

انتشار نوبت اول : 1401/12/27 نوبت دوم : 1401/12/28 

شرکت گاز استان خراسان رضوی

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی

1-کارفرما: شرکت گاز استان خراسان رضوی
2- موضوع: خدمات نظارت کارگاهی ، کنترل فنی و پشتیبانی بر عملیات اجرایی 

پروژه های گازرسانی به روستاهای سطح استان خراسان رضوی 
3- شرایط اولیه متقاضیان:

الف - دارا بودن حداقل پایه 2 تخصص شبکه توزیع و ایستگاههای کاهش فشار 
گاز در گروه نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه 

ب - دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار از نظر ریالی و تعداد 
ج - ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی

4( دریافت کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی : از سایت مذکور از ساعت 08:00 
مورخ 1401/12/27 تا مورخ 1402/01/16 اعالم شده در سامانه ستاد

5( بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کیفی مشاوران  به همراه مستندات مربوطه 
مطابق مندرجات آن : در سایت مذکور تا مورخ 1402/01/26 اعالم شده در سامانه ستاد
6(نوع و مبلغ تضمین: مطابق مصوبۀ شماره 123402/ت50659هـ هیأت محترم 

وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باشد.
تبصره: مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و 
اصالحات بعدی آن، شرکتها و موسسات دانش بنیان دارای صالحیت مورد نیاز، شامل 

تخفیف 50 درصدی در مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می باشند.
7( یادآورد می گردد کلیه مراحل از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
8( رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و خدماتی کشور 
و حمایت ازکاالی ایرانی الزامی است و ماده 5 قانون مذکور و صرفا موسسات و 
شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه توانیران 

مجاز می باشد.   
شایان ذکر است دسترسی به متن  این آگهی، در سایت www.nigc-khrz.ir  امکان 
پذیربوده و در صورت  نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن: 051-37072209 

تماس بگیرید. 

وم(
ت د

)نوب

فرودگاه هـای  کل  )اداره  ایـران  هوایـی  ناوبـری  و  فرودگاههـا  شـرکت 
اسـتان فـارس( در نظـر دارد پـروژه ارتقـا سـطح ولتـاژ بـرق فـرودگاه بیـن 
المللـی شـیراز از 11 کیلـو ولـت بـه 20 کیلـو ولـت را در قالـب فراخـوان 
مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه اي فشـرده بـا ارزیابـی کیفـی بـه واجدیـن 

شـرایط واگـذار نمایـد.
روز  از  مناقصـه  اسـناد  دریافـت   : اسـناد  دریافـت   محـل  و  مهلـت 
از   1402/01/09 مـورخ   شـنبه  لغايـت    1401/12/27 مـورخ   یکشـنبه 
 طريـق درگاه سـامانه تـداركات الكترونيكـي دولـت )سـتاد( بـه آدرس :

www.setadiran.ir  انجام خواهد گردید.
کلیـه اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط مـی تواننـد بـا مراجعـه بـه سـامانه 
مناقصـه مذکـور  در  و شـرکت  اسـناد  دریافـت  بـه  ایـران نسـبت  سـتاد 

اقـدام نماینـد. 

شناسه : 1471800

»آگهی مناقصه عمومی «       
»یک مرحله ای فشرده با ارزیابی کیفی « 

شماره  30-01  ) یک مرحله ای (                                                                           
شرکت فرودگاه ها 

و ناوبری هوایی ایران
اداره کل فرودگاه  های استان فارس

نوبت 1 : روزنامه خبر جنوب 1401/12/28
نوبت 2 : روزنامه )عصراقتصاد( 1401/12/28

وم(
ت د

)نوب

کل  )اداره  ایـران  هوایـی  ناوبـری  و  فرودگاههـا  شـرکت 
فرودگاههـای اسـتان فـارس(  در نظـر دارد پـروژه حصـار کشـی 
بـه  عمومـی  مناقصـه  فراخـوان  قالـب  در  را  داراب  فـرودگاه 

نمایـد. واگـذار  شـرایط  واجدیـن 
مهلت و محل دریافت  اسناد : دریافت اسناد مناقصه از روز 
شـنبه مـورخ  1401/12/27  لغایـت شـنبه مـورخ  1402/01/10 
از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( به 

آدرس :www.setadiran.ir  انجـام خواهـد گردیـد.
کلیـه اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط مـی تواننـد بـا مراجعـه به 
سـامانه سـتاد ایـران نسـبت بـه دریافـت اسـناد و شـرکت در 

مناقصـه مذکـور اقـدام نماینـد. 

شناسه : 1471801

»آگهی مناقصه عمومی «       
شماره  01-110 شرکت فرودگاه ها 

و ناوبری هوایی ایران
اداره کل فرودگاه  های استان فارس

نوبت 1 : روزنامه خبر جنوب 1401/12/28
نوبت 2 : روزنامه )عصراقتصاد( 1401/12/28

وم(
ت د

)نوب

فرودگاههـای  کل  )اداره  ایـران  هوایـی  ناوبـری  و  فرودگاههـا  شـرکت 
اسـتان فـارس( در نظـر دارد پـروژه طراحـی، خریـد، نصـب و راه انـدازی 
سیسـتم های اعالم حریق بخشـی از اماکن فرودگاه بین المللی شـیراز 
را در قالـب فراخـوان مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای بـا ارزیابـی کیفـی به 

واجدیـن شـرایط واگـذار نمایـد.
روز  از  مناقصـه  اسـناد  دریافـت   : اسـناد  دریافـت   محـل  و  مهلـت 
از   1402/01/09 مـورخ  یکشـنبه  لغایـت    1401/12/27 مـورخ   شـنبه 
 طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس :

www.setadiran.ir  انجام خواهد گردید.
کلیـه اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط مـی تواننـد بـا مراجعـه بـه سـامانه 
مناقصـه مذکـور  در  و شـرکت  اسـناد  دریافـت  بـه  ایـران نسـبت  سـتاد 

اقـدام نماینـد. 

شناسه : 1471802

»آگهی مناقصه عمومی «       
»دو مرحله ای با ارزیابی کیفی « 

شماره  01-121

شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران

اداره کل فرودگاه  های استان فارس

نوبت 1 : روزنامه خبر جنوب 1401/12/28
نوبت 2 : روزنامه )عصراقتصاد( 1401/12/28

وم(
ت د

)نوب

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران )اداره کل فرودگاه 
هـای اسـتان فـارس( در نظـر دارد پـروژه بهسـازی شـبکه گاز 
اصلـی )فازهـای 2 و 3 و 4( فـرودگاه بیـن المللـی شـهید آیـت 
ا... دسـتغیب شـیراز را در قالـب فراخـوان مناقصـه عمومـی بـه 

واجدیـن شـرایط واگـذار نمایـد.
اسـناد  دریافـت   : اسـناد  دریافـت   محـل  و  مهلـت 
لغايـت    1401/12/27 مـورخ   شـنبه  روز  از  مناقصـه 
سـامانه  درگاه  طريـق  از   1402/01/09 مـورخ   شـنبه 
: آدرس  بـه  )سـتاد(  دولـت  الكترونيكـي   تـداركات 

www.setadiran.ir  انجام خواهد گردید.
کلیـه اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط مـی توانند بـا مراجعه به 
سـامانه سـتاد ایـران نسـبت بـه دریافـت اسـناد و شـرکت در 

مناقصـه مذکـور اقـدام نماینـد. 

شناسه : 1471803

»آگهی مناقصه عمومی «       
شماره  01-101

شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران

اداره کل فرودگاه  های استان فارس

نوبت 1 : روزنامه خبر جنوب 1401/12/28
نوبت 2 : روزنامه )عصراقتصاد( 1401/12/28

عملكرد بانك صنعت و 
معدن در پرداخت تسهیالت 

فرزندآوری و ازدواج
بــر اســاس مــاده ۱۰ قانــون حمایــت از خانــواده و 
جوانــی جمعیــت و همچنیــن مفــاد اجــزاء ۱ و ۲ بنــد الف 
تبصــره ۱۶ قانــون بو دجــه ســال ۱۴۰۱کل کشــور عملکــرد 
بانــک صنعــت و معــدن در خصــوص پرداخــت وام هــای 

ازدواج و فرزندآوری تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی  بانک صنعت و معدن  از ابتدای 
ســال ۱۴۰۱  تــا پایــان اســفند امســال عملکــرد ایــن بانــک 
نسبت به موارد معرفی شده در پرداخت تسهیالت ازدواج 
۸۵% و در تســهیالت قرض الحســنه فرزندآوری ۷۲% بوده 
کــه در ایــن خصــوص ۱۱۹۵ فقــره وام ازدواج و ۸۲۰ فقــره 

وام فرزندآوری  پرداخت شده است.

نشســت دســتمزد شــورای عالــی کار 
پایــان  بــه  دســتمزد  رقــم  تصویــب  بــدون 
رســید و ادامــه مذاکــرات بــه روز یکشــنبه 

۲۸ اسفند موکول شد.
بــه گزارش ایســنا، نشســت دســتمزد 
شــورای عالی کار پس از گذشت ساعت ها 
نتیجــه  بــه  فشــرده  چانه زنــی  و  مذاکــره 

نرسید.
در ایــن جلســه پیشــنهاد افزایش ۲۰ 
درصــدی مــزد مطــرح شــده بــود کــه گــروه 
کارگــری مخالفت کردنــد و این امر موجب 

شــد کــه آنــان جلســه را تــرک کننــد امــا با 
درخواســت وزیــر کار برای ادامــه مذاکرات 
به جلسه بازگشتند. علیرغم حضور وزرای 
صمــت و اقتصــاد در جلســه کــه احتمــال 
قــوت  را  مــزد  حداقــل  افزایــش  تصویــب 
بخشــیده بــود امــا ایــن امــر محقق نشــد و 
جلســه شــورای عالــی کار بــدون مصوبه ای 
در خصوص دستمزد به پایان رسید. مقرر 
شد ادامه مذاکرات تا حصول نتیجه نهایی 
و تعیین دستمزد کارگران روز یکشنبه ۲۸ 

اسفند دنبال شود.

پایان نشست بی حاصل 
دستمزد


